املقدمة هي ّ
املعلومات وآلاراء َّ
للكحاب ،وال ّ
جعبر
بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير

كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
ادلقدية(:)1

حَ ح ُ ه ه ٓ َ َ َ َ َٰ َ
ح َٰ َ َ َح َح
ح
َي َػو ه َُّلۥ غ َِٔ َجا َ ١ر ّيٍاٗ
ﵟٱۡلٍد ِّلِلِ ٱَّلِي أُزل لَع خت ِده ِ ٱىهِتب ولً
ۜۡ
ِ
َ
ُّ َ َحٗ َ ٗ ّ هُحُ ََُ ّ َ حُ ح َ ه َ َ ح َ ُ َ ه
ٱىصٰي ِحَ
ج أ هن ل َ ًُٓح
ٰ
ِّلِذِر ةأشا شدِيدا ٌَِ َّلُّ ويب ِّش ٱلٍؤ ٌِِ ِني ٱَّلِيَ حػٍئن
ِ
َ
َُ َ ه َ َ ُ ْ ه
ه
ََٗ
ٗ
ح
َ
َ
َ
ٱّلِل َو َ َّٗلا  ٤هٌا لًَُٓ
ٱَّتَ َذ ه ُ
ً
ٰ
هرِني ذِيِّ أةدا  ٣ويِذِر ٱَّلِيَ كالٔا
أجرا خصِا  ٢م ِ
َ
ُ ُ َ ه
َ
ح
ح
َٓ ح َ َُ ح َ ٗ َح
ُبت َك ٍَِث َّت ُر ُج ٌ حَِ أف َنِْٰ ِٓ ح ًۚۡ إِن َحلٔلٔن إَِل
ةِِّۦ ٌ حَِ غِي ٖم َوَل ٓأِلةان ِ ِٓ ًۚۡ ن
َ
نذ ِٗةاﵞ [الؽفػ.]5 -1 :
وأش َفدُ ّأٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لفَّ ،
ْ
وأن محؿدً ا طبدُ ه ورسقلف،
وص ِػ ُّقف مِـ َخ ْؾ ِؼ ِف وحبقبف ،وبعد:
َ
ِ
وخاصة بقـ
قارا ك َِش ًطا بقـ إديان السؿاوية،
ّ
َي َ
شفدُ واقعـا أن ح ً
كـطؾؼ يف
الؿسقحقة واإلسالم ،وي ْػ ِر ُض هذا القاقع طؾقـا -كحـ الؿسؾؿقـ -أن
َ
حؼائؼ ٍ
ثابتة ٓ ،تتغ َّق ُر بتغ ُّق ِر إجقال ،مـفا:
حقاركا مع أخر مِـ
َ
ِ
تؽتؿ ْؾ إٓ بالدّ ياكة اإلسالمقةَّ ،
 َّوإن طقسك ڠ
إن الدياك َة الؿسقحقة لؿ
هق طبد اهلل ورسقلف ،لقس ٍ
وأن أ َّمف مريؿ ﮋ كذلؽَ ٓ ،
بنلف ،وٓ ابـ إلفَّ ،
شلن

ب ،كؿا أخ َب َركا بذلؽ الؼرآن الؽريؿ ،ور َّد َده
لفا بإُلقه َّقة ،وأكَّف ڠ لؿ ُي ْص َؾ ْ
أيضا.
الؿـصػقن مِـ الؿسقحققـ ً

( )1كُشر هذا البحث ساب ًؼا يف مجؾة (دار طؾقم) ،طام 1427هـ= 2006م.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
ِ
والر ُسؾ ،وٓ كبل بعدهّ ،
 َّوإن الؼرآن
إن محؿدً ا ﷺ هق
خاتؿ إكبقاء ُّ
ُ
َّ
الؽريؿ هق كالم اهللِ الؿـ ََّز ُل مِـ ال ّؾقحِ الؿحػقظ ،وهق ِ
آخ ُر ال ُؽت ِ
ُب السؿاوية
ُ
ُ
َ
ً
لقؽقن داف ًعا لإلكساكقة إلك
كزوٓ ،أكز َلف اهلل -وت َع َّفدَ بحػظف -طؾك محؿد ﷺ:
والحضاري.
العؼؾل
الرقل
أطؾك درجات
ّ
ِّ
ِّ
ِ
ِ
ٍ
 ّلؾجـس
بجـس دون آخر ،وٓ َم ْق َز َة
ختص
إن اإلسالم دي ٌـ طا َلؿ ٌّلَ ٓ ،ي ُّ

العربل الذي َ
ُ
الؼرآن بؾغتف إٓ بالتؼقى والعؿؾ الصالح.
كزل
ِّ

 ّإن إيؿاكـا هبذه الحؼائؼ وغقرها ٓ يؽسبفا اقتـا ًطا مِـ أخريـ هبا ،وإكؿا
تؽتسبف إذا وص َؾ ْت إلقفؿ طـ صريؼ أساصقـ العؾؿ ،أو قادة الػؽر الديـل مِـ بـل
ِ
بعضف يف كتاب( :دروس قرآكقة
جـس ِفؿ ،ومِـ أتبا ِع دياكتِ ِفؿ ،وهذا ما
ُ
رأيت َ
ِ
ِ
الؼس/
لؾؿسقحققـ :مدخؾ لدراسة
كتاب الؿسؾؿقـ الؿؼدّ س) ،لعالؿ الدياكات ّ
باول شػارتزيـاو ،الؿسقحل الدياكة ،الربوتستاكتل الؿذهب ،إلؿاين الجـسقة،
ِ
الؼس الؿسقحل الربوتستاكتل (باول) إضاف ًة إلك أكف َ
جذ َب اكتبا َه
وهذا العالؿ ّ
ِ
طـقان كتابف :حقث جؿع فقف بقـ طـصريـ متباطديـ
الؿسؾؿقـ والؿسقحققـ إلك
ضؿـف هذه الحؼائؼ الجريئة التل ذكر ُتفا آك ًػا ،والتل
أو متـاقضقـ ،فنكف قد َّ
ربؿا ٓ -كستطقع كحـ الؿسؾؿقـ يف كثقر مِـ إحقان أن ك ّتخذها ُمر َت َؽ ًزالؾحقار مع أخر.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
الطريؼ الؿباشر يف
لؽـ (باول) -كغقره مـ الباحثقـ إلؿان ٓ -يس ُؾ ُؽ
َ
إبرازها ،وإكؿا جاء هبا طؾك صريؼة الؿستشرققـ الذيـ ُي ْؾ ُؼقن ُّ
الشبفات الؼاتؾة يف
()1
ِ
ِ
ص مِـ
قؾب الحؼائؼ الدَّ امِغة ،إكف
مـفج استشراقل لؿ يستطع (باول) التخ ُّؾ َ
ٌ
ِ
َ
ح َبائِؾِف :ولذلؽ جا َء كتا ُبف يحقي العديدَ مِـ ُّ
مصدر الؼرآن
حقل
الش ُبفات
أيضا،
الؽريؿ ،وحقل الـبل محؿد ﷺ ،كؿا يحقي الحؼائؼ التل ذكركاها ً
ٍ
ٍ
الحؼُ ،م َذ ْب َذ َب ٍة بقـ ثؼافة الؽتاب
باحثة طـ
شخصقة ديـقة قؾؼة،
ويؽشػ طـ
ّ
ِ
ِ
بفره بف مـ حؼائؼ طؾؿقة
الؿؼدّ س ،وما يحقيف مـ أساصقر ،والؼرآن الؽريؿ وما ُي ُ
وتاريخقة كاصعةّ ،
وبخاصة أتباع
ولعؾ هذا شلن كثقر مِـ طؾؿاء الديـ الؿسقحل،
ّ
قدرا مِـ التػؽقر العؼؾل لفمٓء.
الؿذهب الربوتستاكتل الذي ُيعطل ً
َ
بعض
والؽتاب الذي بقـ أيديـا (دروس قرآكقة لؾؿسقحققـ)
جعؾ َ
ِّػ مم ِّل َػف (باول) مع الؿممـقـ باإلسالم( ،)2ويراه مِـ
الؿػ ِّؽريـ إلؿان ُي َصـ ُ
ّ
ولعؾ هذا كان
أفض ِؾ ما ُيؿؽـ أن يؼدِّ مف باحث ألؿاين طـ اإلسالم يف ألؿاكقا،
ِ
لرتجؿة هذا الؽتاب مـ الؾغة
الدافع الؿباشر لؾدكتقر /السقد محؿد الشاهد
مطقلة لؾؽتاب ،إضافة إلك ما كتبف
إلؿاكقة إلك الؾغة العربقة ،وكتابة مؼدمة َّ

( )1أشار إلك ذلؽ مرتجؿ الؽتاب الدكتقر /السقد الشاهد ،راجع الحاشقة رقؿ ( ،)1ص ،139مـ كتاب
(دروس قرآكقة).
( )2هؽذا قال مراد هقفؿان طـ باول وكتابف ،راجع :دروس قرآكقة ،ص.28 ،27
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
الؿم ِّلػ مِـ مؼدّ مات لبقان محتقاه الذي َت َض َّؿـ سبعة فصقل :بدأها الؿم ِّلػ
بػصؾ (أمام الؼرآن) ،وختؿفا بػضؾ (خاتؿ إكبقاء).
تحدَّ َ
ث هبا طال ِ ٌؿ مِـ أبرز طؾؿاء
والؽتاب طؾك ما فقف مـ حؼائؼ طؾؿقة َ
أيضا العديد مِـ ُّ
الش ُبفات ،ومـ هـا
الديـ الؿسقحل الربوتستاكتل يف ألؿاكقا ،فقف ً
تؼقيؿ أبرز ما يف الؽتاب مـ
حاولت مِـ خاللفا
كاكت هذه الرؤية الـؼدية التل
ُ
َ
أهؿ ما قالف مم ِّلػف مـ شبفات ،وذلؽ مـ خالل مـفجٍ
تحؾقؾل
قضايا ،والر ّد طؾك ّ
ٍّ
ُ
أطدت تؼسقؿ الؽتاب إلك تؿفقد وثالثة
شؽال ومضؿقكًا ،فؼد
ً
الؽتاب
يتـاول
ُ
َ
تـاولت يف التؿفقد :التعريػ بالؽتاب ،ومم َّلػف ،ومرتجؿف ،ومحتقاه،
مباحث،
ُ
وكؼد ما جاء يف مؼدّ متف.
وتحدثت فقف طـ قضقتقـ
وجعؾت المبحث األول :طـ الؼرآن الؽريؿ،
ُ
ُ
مفؿتقـ ،هؿا :ترتقب الؼرآن ،ومصدره اإللفل ،وقد صال الحديث يف هذا
ّ
الؿبحث :لؿحاولة تت ّب ِع الشبفات التل أثارها (باول) يف كتابف حقل هاتقـ
الؼضقتقـ.
ً
فصقٓ أربعة مِـ فصقل الؽتاب،
تـاولت فقف بالـؼد
ويف المبحث الثاين:
ُ
وجؿعت هذه الػصقل إربعة م ًعا
وهل( :الرسؾ ،الـبل ،طقسك ،خاتؿ إكبقاء)،
ُ
ٓتحاد مقضقطفا.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
وتـاولت فقف بالـؼد فصؾقـ مـ الؽتاب ،وهؿا( :الحجر
المبحث الثالث:
ُ
تقصؾ إلقف
طؿا ّ
إسقد ،وحؽؿ العالؿ وخالؼف) .ثؿ الخاتؿة التل جعؾتفا ّ
الباحث مـ كتائج ،وما يـبغل أن يؽقن طؾقف الؽتاب.
واهلل سبحاكف ُ
أسلل الصقاب يف الؼقل ،واإلخالص يف العؿؾ ،وطؾك اهلل
َ
قصد السبقؾ.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
متهيد:
عنوان الكتاب( :دروس قرآكقة لؾؿسقحققـ :مدخؾ إلك كتاب الؿسؾؿقـ
الؿؼدّ س) ،ترجؿة وتعؾقؼ الدكتقر /السقد محؿد الشاهد ،والؽتاب مـ صبع دار
قباء  -مصر  -الطبعة إولك 2001 -م ،وطدد صػحاتف ( )152مـ الحجؿ
الؿتقسط ،والؽتاب لف صبعات أخرى سابؼة بالؾغة إلؿاكقة ي ّتضح ذلؽ مـ
ّ
خالل اإلشارات القاردة يف بعض صػحاتف(.)1
الؼس إلؿاين الربوفقسقر (باول شػارتزيـاو) ألؿاين
المً ّلف :هق
ّ
الجـسقة ،أحد طؾؿاء الدِّ يـ الؿسقحل الؿعاصريـ الربوتستاكتل الؿذهب(ُ ،)2ول ِدَ
يف  19سبتؿرب 1923م( ،)3بعد اكتفائف مـ دراستف الجامعقة ُط ِّقـ راط ًقا روح ًّقا
لؾطؾبة حتك طام 1970م( ،)4طؿؾ أستا ًذا لؾعؼقدة اإلكجقؾقة (الربوتستاكتقة)
تخصص رئقس العؾقم الديـقة بجامعة (دورتؿقكد)
ومـاهج التدريس مع
ّ
بللؿاكقاّ ،
سـ
وضؾ يعؿؾ ما بقـ الجامعة والؽـقسة حتك طام 1970م ،ويف ّ

( )1كتؾؽ القاردة يف :ص ،27والؿـسقبة لـ(مراد هقفؿان) والؿمرخة بـ(1983 /12 /1م) ،وكذلؽ
كػسف وذ ّيؾفا بؼقلف( :دورتؿقكد يف يقلقق 1989م).
الؿؼدمة الثاكقة التل كتبفا الؿم ِّلػ ُ
( )2دروس قرآكقة ،ص.14
( )3دروس قرآكقة ،ص.18
( )4دروس قرآكقة ،ص.19
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
الخؿسقـ أصبح أستاذ كرسل الثققلقجقا وتاريخ إديان يف كؾقة الرتبقة يف مـطؼة
سـ التؼاطد طام 1997م(.)1
الرور (شؿال غرب ألؿاكقا) ،بؾغ ّ
ومترجم الكتاب هق إستاذ الدكتقر /السقد محؿد الشاهد ،أستاذ
الدراسات اإلسالمقة بؼسؿ الؾغة إلؿاكقة  -كؾقة الؾغات  -جامعة إزهر ،وقد
مرارا يف أثـاء سػره ٕلؿاكقا(.)2
التؼك بالؿم ِّلػ ً
محتوى الكتاب :يضؿ بقـ د َّف َت ْقف الػصقل التالقة:
الػصؾ إول :وطـقاكف (أمام الؼرآن) ،بدأ فقف (باول) كتابف بققػة أمام
الؼرآن ومحاولة ففؿ رسالتف إساسقة.

( )1ولف طديد مـ الؿم َّلػات ،مـفا :مشؽؾة الؿسقح طـد مارتـ بقبر :دراسة يف تاريخ إديان القفقدية،
اكتفك مـ تللقػف طام 1951م ،ولؿ ُيـشر إٓ طام 1997م ،ولؿ يذكر السبب .وطؾؿ الـػس الديـل
وآجتؿاطل ،والدياكات العالؿقة الؽربى ،والػؽر التاريخل لـ(روز يـشتقك هقيسل) ،وكتب الػقدا
وأس َس
والؽتاب الؿؼدس والؼرآن ،وكؿاذج أساسقة لؾتجربة الديـقة ،والبقذية والؿسقحقة ،وغقرهاَّ ،
جؿعقة الدياكات العالؿقة يف مديـة (كقلـ بغرب ألؿاكقا) ،وأصدر مـ خاللفا مجؾة (دياكات يف حقار)
بنشرافف وآخريـ ،وهل مجؾد ضخؿ يصدر ّ
متخصصة حقل مسللة
كؾ طا َم ْقـ ،وتضؿ أبحا ًثا طؾؿقة
ّ
الحقار بقـ القفقدية والـصراكقة واإلسالم ،صدر مـفا ستة أطداد ،آخرها تحت طـقان( :إرهاصات أمؾ
يف مجتؿع كقين) .راجع :دروس قرآكقة ،ص.19 ،18
( )2دروس قرآكقة ،ص.14

()8

كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
وفسر الؿم ِّلػ
والػصؾ الثاين :جعؾف تحت طـقان
َ
(الح َجر إسقد)ّ ،
تػسقرا رمز ًّيا.
الح َجر إسقد
َ
ً
(الـبل) ،هؽذا دون تحديد ،وتحدَّ ث طـ
سؿاه الؿم ِّلػ:
والػصؾ الثالثَّ :
ّ
شخصقة الرسقل محؿد بـ طبد اهلل ﷺ.
وس َؿ ُف الؿم ِّلػ بـ(حؽؿ العالؿ وخالؼف) ،تحدَّ ث طـ
والػصؾ الرابعَ :
مػفقم إلقهقة بصػة طامة ،ولـا تعؼقب طؾك هذه التسؿقة.
والػصؾ الخامس :جعؾف تحت طـقان( :الرسؾ) ،تحدّ ث طـ الرسؾ
التصقرات الؿقجقدة يف
تخر َج مِـ الؼرآن ما ي ّتػؼ وما يختؾػ مع
ّ
جؿق ًعا ،واس َ
الؽتاب الؿؼدّ س حقل هذا الؿقضقع.
سؿاه (طقسك) ،ويليت حديثف طـ طقسك ڠ معتؿدً ا
والػصؾ السادسَّ :
طؾك ما جاء يف الؼرآن الؽريؿ.
والػصؾ السابعَ :طـ َْقن لف بـ(خاتؿ إكبقاء) ،وجعؾف طـ خاتؿ إكبقاء
محؿد ﷺ ،مم ِّكدً ا ِصدْ َق ُك ُب َّقتِ ِف وأصالة رسالتف ،وأكَّف خاتؿ إكبقاء(.)1

( )1دروس قرآكقة ،ص.18 ،17
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
انرؤية اننقدية دلقديات انكتاب:
إن أول ما ِ
الـظر يف هذه الؿؼدّ مات هق طـقان الؽتاب ،الؿقسقم
يؾػ ُت
َّ َّ
َ
بـ«دروس قرآكقة لؾؿسقحققـ :مدخؾ لدراسة كتاب الؿسؾؿقـ الؿؼدّ س» الذي
جؿع فقف الؿم ِّلػ بقـ متـاقِ َض ْقـ :فالؿسقحققن ٓ يممـقن بالؼرآن ،فؽقػ يؼبؾقن
دروسا مِـ اإلكجقؾٕ :هنؿ يممـقن بف
دروسا؟! وربؿا َقبِ َؾ الؿسؾؿقن
مـف
ً
ً
ً
إجؿآ ،ويرون وققع التحريػ يف كثقر مـ تػاصقؾف ،وطؾك هذا آطتبار فؼد
يؽقن مـ الؿؼبقل أن يؼقل يف العـقان( :دروس إكجقؾقة لؾؿسؾؿقـ) ،وس َقؼبؾ
ِّ
الؿبشرون
الؿسؾؿقن هذا طؾك أكف لقن مِـ ألقان التبشقر الذي يؿارسف
والؿـ َِّص ُرون يف كثقر مِـ بؼاع العالؿ .أ َّما العـقان هبذه الصقرة التل وضعفا
ُ
ِ
ِ
ولػت أكظار
جذب اكتباه الؿسؾؿقـ،
الؿم ِّلػ فقدُ ُّل طؾك الحرص الشديد طؾك
الؿسقحققـ ،وٓ ّ
شؽ أكف كجح يف جذب اكتباه همٓء وأولئؽ.
ويف رأيل َّ
أن الؿم ِّلػ كان يؼصد بالتسؿقة إولك لؾؽتاب( :طؾقم قرآكقة
لؾؿسقحققـ) -قبؾ تعديؾفا( -ما يـبغل أن يعؾؿف الؿسقحققن طـ الؼرآن) أو (ما
ٓ يعؾؿف الؿسقحققن طـ الؼرآن) ،وإَ ْولك -يف رأيل -أن يؽقن اسؿ الؽتاب:
(مدخؾ لدراسة كتاب الؿسؾؿقـ الؿؼدّ س) فؼط ،وهذا اجتفاد مـّل ُي ْؿؾِقف
محتقى الؽتابٕ :كف طؾك الرغؿ مِـ كثرة رجقع الؿم ِّلػ إلك الؼرآن ،لؿ يعتؿد
مفؿة طؾك الؼرآن ،وٓ طؾك الػفؿ اإلسالمل الصحقح لؾؼرآن،
فقؿا قالف مـ آراء ّ
وإكؿا اطتؿد يف ذلؽ طؾك آراء كثقر مـ الؿستشرققـ إلؿان وغقرهؿ.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
كثقرا يف صػحات البحث ،بؾ ويف قؾقؾ مـ إحقان تبدو
وسـرى ذلؽ ً
معرفة الؿم ِّلػ بالؾغة العربقة والثؼافة اإلسالمقة قاصرة ،وربؿا أ َّدى ذلؽ إلك
التػسقر غقر الصحقح ٔيات الؼرآن الؽريؿ ،بؾ وآستشفاد هبا يف غقر ما ترمل
تػصقال.
ً
إلقف ،كؿا سـرى ذلؽ
ويف الؿؼدّ مة إولك (مؼدّ مة الؿم ِّلػ لؾرتجؿة العربقة) كشػ الؿم ِّلػ طـ
لؾؼر ِاء
بعض أهداف الؽتاب فؼال« :وٕكـل
ُ
كتبت الدروس الؼرآكقة بداي ًة ّ
صالبت بف إخقاين يف الديـ الؿسقحل،
الؿسقحققـ فؼد َض َّؿـْتُف الرجاء الذي
ُ
بالـبل محؿد،
ويتضؿـ هذا الطؾب آطرتاف
خاصة الؽـقسة الؿسقحقة،
وبصػة ّ
ّ
ّ
ً
مرس ًال ضؿـ رسؾ اهلل إكبقاء ،وأكف جاء لؾؿسقحققـ
واطتباره
رسقٓ حؼقؼ ًّقا َ
ِ
برسالة هداية»(.)1
أيضا
ً
بـبقة محؿد ﷺ؟ ّ
إن هذا
ماذا يؼصد الؿم ِّلػ بطؾب آطرتاف الؿسقحل ّ
الطؾب ٓ يعـل -طـدكا كحـ الؿسؾؿقـ -إٓ شق ًئا واحدً ا هق اإليؿان برسالة
وتػصقال ،وآطرتاف بؿا أصاب الدياكات السابؼة كالقفقدية
ً
اإلسالم جؿؾ ًة
والؿسقحقة مـ تحريػ وتبديؾ وتغققر يف كتبفاّ ،
وأن الؼرآن هق الؿفقؿـ طؾك
ِ
والح ْؽؿ الػصؾ .أ ّما
كتب هذه الدياكات ،وما جاء فقف بشلهنا هق الؼقل الصدقُ ،
إذا كان الؿم ِّلػ يؼصد برجائف هذا أن تعرتف الػرقة الؿسقحقة التل يـتؿل إلقفا
( )1دروس قرآكقة ،ص.21
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
كـبل مِـ إكبقاء الؿذكقريـ يف العفد الؼديؿ فؿا أغـك محؿدً ا
ّ
بـبقة محؿد ﷺ ٍّ
وديـَف طـ هذا آطرتاف! وماذا أفاد اطرتاف الؿشركقـ ِ
بصدْ ق محؿد ﷺ؟ هؾ
مـعفؿ ذلؽ مـ حربف والؽقد لف؟ هقفات(!)1
ّ
ولعؾ ثؼافة الؿم ِّلػ الديـقة الؿسقحقة كاكت سب ًبا يف ققلفّ « :
إن الؼرآن لؿ
وأيضا بالـسبة ٕهؾ الؽتاب :كتا ًبا كؼد ًّيا
يؽـ فؼط بالـسبة لؾؿسؾؿقـ ،بؾ
ً
ب اإلسالم إصقؾ» ،هذه العبارة تحتاج إلك إضافة لتستؼقؿ مع الػفؿ
يؽشػ ُل َّ
اإلسالمل لؾؼرآن ،فعبارة «كتا ًبا كؼد ًّيا» دوكؿا تحديد مصدره تجعؾ ذهـ الؼارئ
يـصرف إلك اطتبار الؼرآن كسائر الؽتب البشرية الـاقدة لسقاها ،والحؼقؼة ّ
أن
مـفجا إلف ًّقا
كتاب إلفل ٓ دخؾ لؾبشر فقف مـ قريب أو بعقد ،ثؿ إكف يؼدِّ م
الؼرآن
ً
ٌ
لؾبشر كا ّفة :ل ِ ُق َؼ ِّق َم بف سؾقكَفؿ يف إرض بؿا ي ّتػؼ مع مراده سبحاكف :ولذا لق
وأيضا بالـسبة ٕهؾ الؽتاب يعدّ كتا ًبا
استبدل الؿم ِّلػ بعبارتف هذه ققلف( :بؾ ً
إلف ًّقا كاقدً ا لؾؽتب السابؼة) ،لربؿا استؼام الؿعـك الذي قصد إلقف.

( )1وإذا كان الؿم ِّلػ يرى أن رسالة محؿد ﷺ رسالة هداية لؾؿسقحققـ ،ففؾ يعـل هذا -يف رأيف -أن
الحؼ يف
الؿسقحققـ أن طؾك ضالل يف ديـفؿ ،وأكف يجب طؾقفؿ أن يرجعقا طـ هذا الضالل إلك
ّ
اإلسالم؟ وبؿاذا يم ّيد الؿم ِّلػ ِصدْ ق دطقاه هذه وهق كػسف ٓ يزال مسقح ًّقا يممـ هبذا الضالل ،ويراه
ح ًّؼا؟ ألقس يف ذلؽ تـاقض غريب؟ وإذا كان الؿم ِّلػ صاد ًقا يف دطقاه هذه -وكتؿـك ذلؽ -فنكف إن َّ
ضؾ
مصرا طؾك طؼقدتف الؿسقحقة ،ففذا مـف جحقد بؿا يعتؼد صدقف ،وهق بذلؽ يؽقن كؿـ تحدّ ث طـفؿ
ًّ
ه َح َ ُ َ
َ ه ُ ح َ ُ َ ّ ُ َ َ َ َ ٰ ه ه ٰ َ َٰ
ج ٱّلِلِ َيددونﵞ [إكعام.]33 :
الؼرآن ،فؼال :ﵟفإِجًٓ َل يسذِةُٔم ولسَِ ٱىظي ِ ٍِني أَـِبي ِ
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
ٍ
لؿسللة
ولؽـ مـ اإلكصاف أن َك ْذك َُر ما أحسـ فقف الؿم ِّلػ :فبعد مـاقشتف
تخص القحل اإللفل ،وكقػقة كزولف طؾك رسقل اهلل ﷺ ير ّد طؾك
محقرية
ّ
أن آكطباع ّ
الؿستشرق (كار جقستاف يقكج) الذي يرىّ « :
بلن الالوطل لدى
تضؿـف الؼرآن ،بؿعـك أن مصدر
الـبل محؿد كان هق مصدر كالم اهلل الذي
ّ
خارجا طـ ذواتـا ،بؾ هق يف أطؿاق الـػس ّ
(الذات) ،فقعؼب
القحل إلف ًّقا
ً
الؿم ِّلػ طؾك ذلؽ بؼقلف« :إٓ ّ
أن هذا الػفؿ خاصئ بالـسبة لؿعـك الصقرة
إولقة لالوطل الجؿعل»(.)1
ّ
قائالّ « :
إن
وقرر بعد ر ّده ً
وقد أحسـ الؿم ِّلػ يف ر ّد هذا الػفؿ وتخطئتفّ ،
مصدر القحل الؼرآين الذي تؾ ّؼاه محؿد لؿ يؽـ باصـف ،ولؿ يؽـ الالوطل
الجؿعل التل يشرتك فقفا الـبل مع ّ
والروح الذي جاء بف
لؿ َؾؽ ُّ
كؾ البشر ،بؾ هق ا َ
ّ
مـ العالؿ الروحاين :طالؿ القحل ،حقث يؽقن اهلل هق الؿصدر إول
لؾقحل»(.)2
وسقـاقش هذا الؼقل يف أكثر مـ مقضع مـ كتابف ،وسـعرض لفذه الؿسللة
التل أثارها كثقر مـ الؿستشرققـ مـ أمثال (يقكج) يف حقـفا.

( )1دروس قرآكقة ،ص.21
( )2دروس قرآكقة ،ص.25 ،22
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
أيضا طـدما أشار إلك طالقة الؼرآن بؿا قبؾف مِـ دياكات
كؿا أحسـ الؿم ِّلػ ً
يفقدية ،ويفقدية مسقحقة ،فؼال« :كاكت هـاك طؼائد يفقدية ،ويفقدية مسقحقة
ويصحح ما كان مقجق ًدا
قد أشار الؼرآن إلقفا ،ذكَرها مِـ أجؾ أن ُي ْؽ ِؿ َؾ ويثبت
ّ
بلن ّ
أن الؼقل ّ
مـ قبؾ» ،وقال« :كحـ ٓ كريد اإلكثار مِـ إمثؾة طؾك ّ
كؾ
صححف القحل الؼرآين يف مرحؾة
الدياكات ترجع إلك كؿقذج ّأولل واحد قد ّ
إلفقة جديدة (القحل الجديد /الؼرآن) .أ ّما يف الؼرآن فؼد اكسحب ذلؽ طؾك ّ
كؾ
البشرّ ...
إن القحل ٓ يفدم صبقعة الـػس ،بؾ يضعفا يف مؽاهنا الصحقح الذي
ُخؾِ َؼ ْت مـ أجؾف»(.)1
وكؼؾ الؿم ِّلػ وجفات الـظر الؿتعارضة حقل كتابف يف الؿؼدّ مة الثاكقة ،فؼد
هاجؿت وجفة الـظر الؿسقحقة الؽتاب ،وقال (مقؾد كقربجر)« :قبؾ ّ
كؾ شلء
يسبب هذا الؽتاب شعقرا بعدم آرتقاح طـد الؿسؾؿقـ ِ
يخص
أكػسفؿ فقؿا
ّ
ً
كتعرف طؾك (مدخؾ
ففؿفؿ لؾؼرآن ...فؿاذا يػقدكا -كحـ الؿسقحققـ -أن ّ
لؾؼرآن) -يؼصد كتاب باول -يتعارض مع ففؿ الؿسؾؿقـ؟»(.)2
وكاكت كؾؿة (مراد هقفؿان) الؿسؾؿ إلؿاين يف تعؼقبف طؾك هذا الؽتاب
قد َو َض َع ْت ُف يف مؽاكف الصحقح طـدما قال« :يعدّ هذا الؿدخؾ -كتاب باول-
( )1دروس قرآكقة ،ص.23
( )2دروس قرآكقة ،ص.25 ،24
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
َ
يحدث لـصرة ديـ اهلل يف
أيضا -ببساصة -أفضؾ ما يؿؽـ أن
لؾؼرآن ولإلسالم ً
ألؿاكقا خالل الػرتة الحالقة»(.)1
كثقرا طؾك ما
فنذا اكتؼؾـا إلك مؼدّ مة الؿرتجؿ لؾؽتاب كرى أكف َس َّؾط الضق َء ً

تؿ ّقز بف الؽتاب مؿا ُي ْر ِضل الؼارئ الؿسؾؿ ،ولؿ يػعؾ ذلؽ مع سؾبقات الؽتاب
مؿا يتعارض مع العؼائد والػؽر اإلسالمل ،حتك ّ
إن تعؾقؼاتف يف الحاشقة جاءت
ُمجؿؾة ٓ تتـاسب مع ما أثاره مم ِّلػ الؽتاب مـ قضايا وشبفات ضخؿة حقل
خاصة ،ومـ ذلؽ طؾك سبقؾ الؿثال:
اإلسالم بصػة طامة ،والؼرآن الؽريؿ بصػة ّ
ققلف« :الربوفقسقر باول هق أحد أبرز طؾؿاء الدِّ يـ الؿسقحل الربوتستاكتل
الؿعاصريـ ،يتؿ ّقز بجرأة طؾؿقة كادرة ،قد ٓ ُيداكقف فقفا أحد مـ الؿػؽريـ
الؿعاصريـ»(.)2
وقد يؽقن باول هؽذا يف كظر أستاذكا الدكتقر الشاهد ،شريطة أٓ يم ّثر ذلؽ
رأيت هذا اإلطجاب يـعؽس طؾك
طؾك ما ورد يف الؽتاب مـ مادة طؾؿقة ،لؽـّل ُ
طؿا تـاولف الؿم ِّلػ يف
ما ورد يف الؽتاب مـ مادة طؾؿقة ،ومثال ذلؽ :يف حديثف ّ
تػسقرا رمز ًّيا ٕقصك درجة،
الحجر إسق َد
يػسر -باول-
ً
َ
الػصؾ الثاين ،يؼقلّ « :
دلقال واحدً ا  ٓ-يف مؼدمتف،
إٓ أكف مـطؼل ويؼبؾف العؼؾ» ،ولؿ يذكر الؿرتجؿ ً
( )1دروس قرآكقة ،ص.27
( )2دروس قرآكقة ،ص.27
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
وٓ يف الػصؾ الثاين ك ّؾف ،وٓ يف الحقاشل التل ذكرها -طؾك مـطؼقة هذا التػسقر
أو طؼالكقتف ،وسقف كـاقش الؿم ِّلػ فقؿا قالف طـ الحجر إسقد يف مقضعف(.)1
ِ
الؿرتجؿ طؾك طرض الؿم ِّلػ لؿادة الػصؾ الثالث بؼقلف« :أورد
ويع ِّؼب
ّ
لؿؾخص مـ صحقػة الؿديـة التل أمالها الرسقل ﷺ يف
الؿم ِّلػ ترجؿة رائعة
الؿديـة ،أخذه طـ سقرة ابـ إسحاق ...إلخ» ،ثؿ يؼقل« :وهذا ما يؿ ّقز الؿـفج
العؾؿل الدققؼ لؾؿم ِّلػ ،حقث يرجع إلك الؿراجع العربقة ،وٓ يعتؿد يف بحثف
طؾك ما كتبف الؿستشرققن ،وكان مرجعف إساسل يف هذا الؽتاب هق الؼرآن
الؽريؿ ،و ُكتب التػسقر اإلسالمقة الؼديؿة والحديثة»(.)2
وهذا الؼقل -مـ إستاذ الؿرتجؿ -يتـاقض مع ما قالف يف كثقر مـ
حقاشقف ،وطؾك سبقؾ الؿثال ٓ الحصر :ققلف يف الحاشقة رقؿ (« :)1ا َّت َب َع
والؿـصريـ يف طرض أفؽاره بطريؼة
الؿم ِّلػ مـفج كثقر مـ الؿستشرققـ
ِّ
كصف:
قرائف ،»...ويف حاشقة رقؿ ( )77قال إستاذ الؿرتجؿ ما ّ
تجذب اكتباه ّ
«يالحظ هـا ويف بعض الؿقاضع إخرى ّ
أن الؿم ِّلػ يستخدم تعبقرات
الؿستشرققـ والالهقتققـ الؿسقحققـ والقفقد ...إلخ» ،فؽقػ يتؿ لؾؿم ِّلػ ذلؽ
دون الرجقع إلك مصادرهؿ؟!
( )1دروس قرآكقة ،ص.14
( )2راجع الؿبحث الثالث مـ هذا البحث.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
ثانيًا :يالحظات عهى تقسيى ادلؤنف نفصىل كتابه:
ربؿا يؽقن مـ الؿؼبقل أن ُي َؼ ِّس َؿ الؿم ِّلػ كتا َبف كؿا ُتؿؾقف طؾقف ثؼافتف
الؿتخصصة أن تحدّ د
الديـقة أو العؾؿقة ،أو مقضقع الؽتاب ،وطؾك الـظرة
ّ
أقسام الؽتاب كؿا ُتؿؾقف الػؽرة التل يتـاولفا هذا الؽتاب أو ذاك حتك ترتابط
وكـت أكتظر مـ
أجزاؤه ،وتتعاكؼ أفؽاره فقؽقن وحدة مقضقطقة واحدة،
ُ
ُ
ِ
الؿرتجؿ أن ُيشقر إلك ذلؽ يف مؼدّ متف أو حتك يف حقاشقف :فؼد
أستاذكا الدكتقر
()1
َ
أي إشارة يف إصؾ أو يف
جعؾ الؿم ِّلػ
الػصؾ الثالث طـ الـبل هؽذا دون ّ

الحاشقة ُت َحدِّ د َمـ الؿؼصقد هبذا الـبل ،أهق طقسك أم محؿد ڽ؟
والػصؾ الخامس طـ الرسؾ ۏ ،والػصؾ السادس طـ طقسك ڠ،
والػصؾ السابع طـ خاتؿ إكبقاء ﷺ ،وأول ما ِ
الـظر يف ذلؽ ّ
أن هذه
يؾػ ُت
ّ
َ
الػصقل الثالثة تتحدّ ث طـ مقضقع واحد وهق (الرسؾ ۏ) ،فؿا الداطل إلك
هذه التؼاسقؿ الؿػت َعؾة إذا كان الؿقضقع واحدً ا؟ وإَ ْولك أن تؽقن ك ّؾفا تحت
طؿـ يشاء مـفؿ :ولذلؽ
طـقان واحد هق الرسؾ ۏ ،ويتحدّ ث الؿم ِّلػ تحتف َّ
أرى أن تؽقن فصقل الؽتاب أربعة ٓ ،سبعة ،وتؽقن طؾك هذا الـحق:
الفصل األول :أمام الؼرآن.

( )1راجع دروس قرآكقة ،ص.65
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
سؿاه الؿم ِّلػ ،ولـا طؾقف
والفصل الثاين :حؽؿ العالؿ وخالؼف( .هؽذا ّ
تعؼقب طـدما كتـاولف بالتػصقؾ).
والفصل الثالث :الرسؾ ۏ.
والفصل الرابع :حقل الحجر إسقد.
مجرد رؤى اجتفادية تؿؾقفا العـاويـ التل اختارها الؿم ِّلػ لػصقل
هذه ّ
الؽتاب ،وقد يختؾػ معل يف ذلؽ أو ي ّتػؼ .وسلجعؾ -إن شاء اهلل -هذه
الػصقل إربعة تحت ثالثة مباحث ،هل:
المبحث األول :أمام الؼرآن.
والمبحث الثاين :الرسؾ ۏ.
والمبحث الثالث :حؽؿ العالؿ وخالؼف ،والحجر إسقد.
ِ
وجفة كظري ،وقبؾ أن كبدأ يف الؿبحث إولّ :
إن الؼارئ لفذا
ومِـ
ماسة لإلجابة طـ بعض
الؽتاب سقا ٌء كان مسقح ًّقا أو
مسؾؿا يف حاجة َّ
ً
التساؤٓت التل يثقرها محتقاه ،وكجؿؾفا يف ثالثة:
أوٓ :ما مققػ الؼرآن مِـ مسللة حقار إديان التل جعؾفا الؿم ِّلػ هد ًفا
ً
مـ أهدافف يف هذا الؽتاب ،ويف غقره مؿا أ َّلػف مـ الؽتب؟
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
والجوابّ :
يـابقع الحقار مع جؿقع الخصقم،
إن الؼرآن الؽريؿ قد َف َّج َر
َ
الـبقات ،أو يف الؽتب السؿاوية،
سقا ٌء كاكقا مخالػقـ لف يف اإليؿان باهلل ،أو يف ّ
والؼارئ لؾؼرآن يجد مِـ إدلة طؾك ذلؽ ما ٓ يؼع تحت حصر ،وكذلؽ كتب
السقرة الـبقية وما فقفا مِـ حقار بقـ الـبل ﷺ والؿشركقـ(.)1
وثاىوا :ما أصقل ِ
الػرقة الربوتستاكتقة التل يممـ هبا الؿم ِّلػ ،والتل أ َّث َرت
ً
وٓ شؽ يف فِؽره؟
والجواب :الربوتستاكتقة فِ ْرقة تختؾػ طـ بؼقة الػرق الـصراكقةٕ :هنؿ
وتسؿك
احتجقا طؾك الؽـقسة الغربقة الؽاثقلقؽقة باسؿ اإلكجقؾ والعؼؾ،
ُّ
ّ
كـقستفؿ بالربوتستاكتقة ،حقث يعرتضقن طؾك ّ
كؾ أمر يخالػ الؽتاب وخالص
أيضا ،حقث ي ّتبعقن اإلكجقؾ دون سقاه ،ويعتؼدون
أكػسفؿ،
وتسؿك باإلكجقؾقة ً
ّ
ُّ
أن َّ
َّ
فالؽؾ متساوون ،ومسمولقن أمامف(.)2
قادر طؾك ففؿف،
الؽؾ ٌ
َ َ ُ ً َ
َ َ ُ ْ َ َ ح ُ َ حَ َ ه
ٱۡل هِث إَِل ٌََ َكن ْٔدا أ حو
( )1ومـ إدلة الؼرآكقة طؾك ذلؽ مـ الؼرآن قق ُلف تعالك :ﵟوكالٔا ىَ يدخو
َ
ه
َُ ْ
َ َ ٰ َ ٰ ح َ َ َ ُّ ُ ح ُ ح َ ُ ْ ُ ح َ ٰ َ ُ
س حً إن ُن ُ
ِخ حً َص ٰ ِدر َ
ِنيﵞ [البؼرة ،]111 :وققلف تعالك :ﵟأ ِم ٱَّتذوا
ُصرىٰۗ ح ِيم أٌاج ِيًٰٓۗ كو ْاحٔا ةرهِ
ِ
َ
ح
َ
ح
ح
َ
ح
َ
ح َُ ُ ح َ ح ُ َ
ُ ٓ َ َ ٗ ۖٗ ُ ح َ ُ ْ ُ ح َ ٰ َ ُ
ٔن َ ه
س حًۖٗ َهٰ َذا ذِن ُر ٌََ هٌ ِ َ
ِع َوذِن ُر ٌََ ر حت ِِل ۚ ةَو أزَثًْ َل حػيٍ
ٌَِ دوُِِّۦ ءال ِٓث كو ْاحٔا ةرهِ
ٱۡلق ۖٗ
َ
ُ َ
ذ ًُٓ ٌُّ حػ ِرعٔنﵞ [إكبقاء .]24 :وراجع السقرة الـبقية ٓبـ هشام584 ،583 /2( ،)392 ،391 /1( :
 ،)26تحؼقؼ د /أحؿد حجازي السؼا ،دار الرتاث العربل= د.ت.

تحقلت مـ حركة إصالحقة داخؾ الؽـقسة إلك حركة طؼائدية مستؼ ّؾة ومـاهضة لفا ،ومـ
( )2وهل حركة ّ
أبرز ممسسقفا( :مارتـ لقثر1483 :م1546 -م يف ألؿاكقا= الروخ هقلدريخ زويـجؾل1484 :م-

=
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
الؿ َب ِّش ِريـ لؾدياكة
وثال ًثا :هؾ يؿؽـ تصـقػ الؿم ِّلػ ضؿـ الؿستشرققـ ُ
الؿسقحقة يف ديار الؿسؾؿقـ مـ خالل هذا الؽتاب؟
والجواب ٓ :بد أن كتق ّقػ وٓ كؼقل إٓ بؿا تحت أيديـا مِـ أدلة :وذلؽ
َّ
ٕن هدفـا مـ الـؼد لقس الؿسائؾ الشخصقة ،وإكؿا الؼضايا العؾؿقة ،فؿـ إدلة
ٍ
إكصاف لؾؼرآن ،ولؾـبل
طؾك ُح ْسـ كِ ّقة الؿم ِّلػ ما ذكره يف كثقر مـ الؿقاضع مـ
تجرأ فقف بالحديث طـ
محؿد ﷺ ،وما ر َّد بف طؾك كثقر مـ الؿػرتيات ،وما َّ
الص ْؾب ،حتك َّ
إن الدكتقر (مراد هقفؿان)
كبل اهلل طقسك ڠ ،ومـاقشتف لؿسللة َّ

=
1531م= جقن كالػـ1509 :م1564 -م) ،واكؼسؿت الحركة الربوتستاكتقة إلك كـائس طديدة،
وصقائػ مختؾػة ،ومـ أهؿفا :الؽـقسة الؾقثرية ،الؽـائس الؿصؾحة ،والؽـائس إسؼػقة ،وغقرها،
سائر الؽـائس إخرى فقؿا يؾل :الخضقع لـصقص الؽتاب الؿؼدّ س وحده،
و ُتخالػ هذه
ُ
الؽـائس َ
أي أوامر صادرة طـ الؽـقسة ،وطدد أسػار العفد الؼديؿ التل يممـقن هبا ستة
وطؾك كصقصف ُتؼاس ّ
سػرا ،وأ ّما باقل إسػار ،وطددها :أربعة طشر فتسؿقفا (إبق كريػا) أي :غقر الصحقحة ،فال
وستقن ً
تعرتف هبا ٓ ،يممـ أتباع هذه الؽـائس بعصؿة البابا أو رجال الديـ ،وهتاجؿ بقع صؽقك الغػران،
والؼداسة ٓ تـحصر يف شخص بذاتف ،ويممـ أتباطفا ّ
بلن شرط الؿجلء الثاين لؾؿسقح هق إقامة دولة
إسرائقؾ يف فؾسطقـ ،وترتبط الجذور الػؽرية والعؼائدية يف هذه الؽـائس بالدياكات القثـقة .راجع:
إطؿال الؽامؾة لإلمام محؿد طبده ،)292 /3( ،دار الشروق -مصر -الطبعة إولك1414 -هـ.
ومحاضرات يف الـصراكقة لإلمام محؿد أبق زهرة ،ص ،226 -200دار الػؽر العربل -الطبعة
الخامسة1397 -هـ .وإضفار الحؼ لرحؿة اهلل الفـدي ،ص ،183تحؼقؼ :طؿر الدسققل ،مؽتبة
القحدة العربقة ،الدار البقضاء -لقبقا1384 ،هـ.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
مملػ هذا الؽتاب يف طداد الؿسؾؿقـ،
الؿػ ّؽر إلؿاين الؿسؾؿ َيعترب (باول)
َ
ِ
ّ
بآرائف يف كتابف( :اإلسالم يف إلػقة الثالثة)(.)1
واستدل
أي مِـ
صر َحا بذلؽ مطؾ ًؼا يف ٍّ
وإن كان الؿم ِّلػ ذاتف والؿرتجؿ لؿ ُي ِّ
صػحات الؽتاب :ولذلؽ فإَ ْولك أن كجعؾ الؿم ِّلػ (باول شػارتزيـاو) يف
مصاف الباحثقـ طـ الحؼقؼة ،ففق باحث قد أصاب يف كثقر مـ أققالف وأفؽاره
ِّ
يف هذا الؽتاب ،وأخطل يف بعضفا ،وخؾط الصقاب بالخطل يف بعضف أخر،
والؿعصقم َمـ طصؿف اهلل.

( )1راجع :اإلسالم يف إلػقة الثالثة :دياكة يف صعقد ،لؾدكتقر /مراد هقفؿان ،ترجؿة :طادل الؿعؾؿ،
مؽتبقة العبقؽان -الرياض -السعقدية ،الطبعة إولك1424 ،هـ.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
ادلبحث األول :أياو انقرآن:
سؿاه الؿم ِّلػ (أمام الؼرآن) مادة هذا
سـجعؾ الػصؾ إول الذي َّ
الؿبحث ،ثؿ كضقػ إلقف ما يتع ّؾؼ بالؼرآن الؽريؿ مـ الؼضايا التل أثارها
الؿم ِّلػ يف بؼقة فصقل الؽتاب :مـ ًعا لؾتؽرار ،ويؿؽــا تؼسقؿ مجؿؾ هذه
الؼضايا سقا ٌء كاكت يف الػصؾ إول ،أو يف سائر فصقل الؽتاب إلك:
 ترتقب الؼرآن ،وتـاسؼ مقضقطاتف ،ودطقى ال َّت ْؽرار فقف. مصدر الؼرآن.أوٓ :ترتوب القرآن ،وتناسق موضوعاته ،ودعوى ال َّتكْرار فوه:
ً
الؼارئ الؿسؾؿ صدمة شديدة بؼقلف طـ
ػ
يف بدية هذا الػصؾ يصدم الؿم ِّل ُ
َ
الؼرآن الؽريؿ« :فؼد يبدو لؾؿرء يف القهؾة إولك -طـدما يؼرأ الؼرآن -أكف يؼػ
كؿ هائ ٍؾ غقر متـاسؼ مـ العبارات والصقر والؼصص هق أقرب إلك
أمام ٍّ
طروضا ِش ْعرية طؾك
الخؾقط العشقائل مـف إلك الؽتاب بالؿعـك الصحقح .كجد
ً
أطؾك درجات الجؿال ،يتبعفا مباشرة طرض ٕحؽام شرطقةّ .
كؾ هذا يثقر يف
إحساسا بال ِّتقفُ ،يضاف إلك ذلؽ تؽرار يتخ ّؾؾ الؽتاب ك َّؾف ،وقصص غقر
اإلكسان
ً
أي مقضع آخر مـ الؽتاب ،فتبدو وكلهنا
كامؾة ،وٓ يجدها الؼارئ مؽتؿؾة يف ّ
اقتباسات يػرتض معرفة الؼارئ هبا مسب ًؼا .إكف َل ِؿـ الؿستحقؾ بالـسبة إلك
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
ِ
متؽامال ،بؾ غاية ما يؿؽـ
ً
ففؿا
الؼارئ الؿبتدئ أن يتؿ ّؽـ مـ أن يؽقن لـػسف ً
أن يصؾ إلقف الؼارئ هق ترتقب شؽؾل لفذه الؼصص والسقر...إلخ»(.)1
لؽـ يؿؽــا أن كتجاوز طـ هذه الصدمة التل يصدم هبا الؼارئ الؿسؾؿ إذا
أخذكا برؤية إستاذ الؿرتجؿ ،التل يرى فقفا أن الؿم ِّلػ حاول يف افتتاحقة هذا
والؿـصريـ الذيـ يستدرجقن الؼارئ
الػصؾ أن يسقر طؾك مـفج الؿستشرققـ
ِّ
الؿسؾؿ بؿدح الؼرآن واإلسالم يف بداية كتبفؿ ،ثؿ يـتفقن بالفجقم طؾقفؿا،
الؿسقحل بالطعـ يف الؼرآن،
الؼارئ
وبصقرة طؽسقة حاول (باول) أن يستدرج
َ
َّ
فبدأ الػصؾ إول هبذه الصدمة العـقػة لؾؼارئ الؿسؾؿ ،وآسرتضاء لؾؼارئ
الؿسقحل(!)2
الؿ ْؽر يف أسالقب آستشراق
وهذا إسؾقب يف الؽتابة يؽشػ طـ مدى َ
الزطاف فقؿا تسققف مِـ كتابات طـ
تتقرع طـ َد ِّس
السؿ ّ
ِّ
والتـصقر التل ٓ َّ
أيضا طـ سؼقط لدطاوى الؿـفج العؾؿل
اإلسالم والؼرآن ،كؿا يؽشػ ً
مفؿة يف طدم ففؿ الؼرآن الؽريؿ
الؿحايد ...وتتب َّقـ لـا يف كالم (باول) مسلل ٌة ّ
صحقحا ،وبخاصة يف حديثف طـ قصص إكبقاء :ولذلؽ يؼقلّ « :
إن
ففؿا
ً
ً
الؿتضؿـ يف كؾؿات اهلل غقر الؿحدّ دة يف الؼرآن تلخذ طـد
إسؾقب الخطابل
ّ
( )1دروس قرآكقة ،ص.33
( )2راجع كالم الؿرتجؿ يف دروس قرآكقة ،ص ،139حاشقة رقؿ.)1( :
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
الؼارئ أحقاكًا صػة هنر مـ الحديث يتد ّفؼ بال هناية ،فقغؿره الحـقـ إلك العقدة
إلك إسؾقب الروائل الذي اطتاده يف الؽتاب الؿؼدّ س ،قد يمدي هذا
اإلحساس بالبعض إلك أن يتق ّقػ طـ قراءة الؼرآن ،وأن يرتكف جاك ًبا»(.)1
وما لؿ يؼؾف الؿم ِّلػ (باول)ّ :
إن هذا الؼارئ -الذي اطتاد هذا إسؾقب يف
الؽتاب الؿؼدّ س -سقؽقن لديف اكطباع س ّقئ طـ الؼرآن ،وس ُق ْص ِدر طـف أحؽا ًما
الؿتخصصقـ كؿا كرى طـد كثقر
وبخاصة إذا كان مـ الباحثقـ
وأوصا ًفا خاصئة،
ّ
ّ
مـ الؿستشرققـ ،بؾ كؿا كرى طـد (باول) كػسف الذي يتـاسك هذا الؽالم الجقد
أحقاكًا ،ويلخذ بلققالفؿّ .
ولعؾ السبب يف ذلؽ -كؿا يتضح مـ كالم (باول) -ما
اطتاده قارئ الؽتاب الؿؼدّ س مـ إسؾقب الروائل البشري الذي يؼقم طؾك
الخقال والغرابة وإثارة التـاقضات الذهـقة التل يحار الؼارئ يف اإلجابة طؾقفا،
قراء إكاجقؾَّ « :
إن يف إكاجقؾ
وهذا ما جعؾ (مقريس بقكاي) يؼقل طـ ّ
مبفؿة غقر مػفقمة ،بؾ حتك متـاقضة وطبثقة أو فاضحة،
الؼراء
ً
َ
كصقصا يراها ّ
ّ
وإن قراءة الـصقص الؽامؾة لألكاجقؾ قادرة طؾك إثارة اضطراب طؿقؼ لدى
الؼراء
الؿسقحققـ :...ولذلؽ كصح (إب روجل) بتدخؾ الؽـقسة لؿساطدة ّ

( )1دروس قرآكقة ،ص.33
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
قائال :كثقر مـ الؿسقحققـ
الراغبقـ يف قراءة إكاجقؾ لؾتغ ّؾب طؾك حقرهتؿ ً
يحتاجقن إلك تع ّؾؿ قراءة إكاجقؾ»(.)1
ّ
يتؽشػ لـا جاكب مـ إزمة الثؼافقة التل يعاكقفا همٓء الباحثقن
وهؽذا
الؿتخصصقن مـ أمثال (باول) وغقره مـ الؿستشرققـ طـدما يتـاولقن الؼرآن
ّ
الؽريؿ بالبحث والدرسّ ،
تصقرا مسب ًؼا طـ الؽتاب الديـل -أو طـ
إن لديفؿ
ً
الؽتاب اإللفل بشؽؾ طام -إكف ٓ بد أن يؽقن كالؽتاب الؿؼدّ س الذي َط ِفدُ وه
تصقر خاصئ َتـَ َّبف لف
وتح َّق ُروا يف محتقاه ،وهامقا يف تػاصقؾف ،وهذا وٓ شؽ ُّ
(باول) أحقاكًا ،وأشار إلك أثره هفـا ،وإدراك (باول) لفذه الحؼقؼة بعض الشلء
يحض الباحث يف الؼرآن طؾك آستؿرار يف قراءتف حتك وإن ٓقك ما ذكره
جعؾف ّ
مـ الصعقبات التل أشار إلقفا آك ًػا ،فقؼقل« :أ ّما مـ يستؿر يف قراءة الؼرآن طؾك
تتعرض لؿمثراتف
الرغؿ مـ ذلؽ مع الـظر إلقف كظرة كؾقة شامؾة ،ويرتك كػسف ّ
()2
يعؿ ّ
كؾ
يعؿ كظرتف لؾؽتاب ،كؿا ّ
بشؽ ٍؾ دائؿ سقف يغؿره تغ ّقر داخؾل هائؾ ّ

مـ يؼرؤه أو يسؿعف ،أو بؿعـك ّ
أدق يسؿعف أو يراه .سقف يرى اإلكسان طـدها
أن ّ
كؿا لق ّ
يتؽقن
كؾ الؿؼاصع الصغقرة والؽبقرة ،وكذلؽ الؼصص والصقر التل ّ

( )1الؼرآن والتقراة واإلكجقؾ يف ضقء العؾؿ الحديث ،لؿقريس بقكاي ،ص ،544دار الػتح لإلطالم
العربل ،مصر1417 ،هـ= 1997م.
( )2كذا ،والصقاب :فسقفٕ :كف جقاب (أ ّما).
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
مـفا الؼرآن اجتؿعت يف جقهرة طظقؿةُ ،صـ ِ َع ْت بؿـتفك الد ّقة تضلء مـ
كؾ اتجاه ،وتدور يف ّ
داخؾفا ،وترسؾ أش ّعتفا يف ّ
كؾ اتجاه ،وتدور حقل كػسفا
إلك ما ٓ هناية .يف ّ
كؾ مسطح صغقر مـ هذه الجقهرة تضلء صقرة ،صقرة
أصؾقة متػردة يف كقطفا يتجدّ د ضفقرها مع ّ
كؾ حركة دوران يف ثقب جديد خالل
ّ
كؾ مسطح صغقر لفذه الجقهرة»(.)1
التصقر الذي وضعف يف تشبقف بالغل :فنكف شرع
ولؽل يم ّكد باول هذا
ّ
مستعرضا لميات التل تحدَّ َث ْت طـ هذه الؼصة،
يتحدّ ث طـ قصة كقح يف الؼرآن
ً
ؽرارا ،وإكؿا ّ
مبقـًا َّ
كؾ مؼطع يؽؿؾ أخر:
تػرقفا يف الؼرآن الؽريؿ لقس َت ً
أن ّ
لتؽتؿؾ الصقرة لؼصة كقح ڠ ،وقد أشار إلك أن قصة كقح قد وردت يف ()28
مقض ًعا ،ذكر مـفا ما ورد يف سقر( :الؼؿر ،كقح ،سقرة ق ،الشعراء ،الصافات،
الؿممـقن ،هقد).
قائالّ « :
وكؾ ما يـطبؼ طؾك كقح يـطبؼ طؾك إبراهقؿ ،ولقط
ويع ِّؼب ً
ومقسك ،وهقد ،وصالح ،وشعقب .لؼد حاول (هايـريش شباير) يف كتابف:
ِ
متػر ًقا يف
(قصص الؽتاب الؿؼدّ س يف الؼرآن) أن يعرض كس ًؼا مرتاب ًطا ل َؿا ور َد ّ
ثـايا الؼرآنَّ .
طؿال كفذا لف ققؿتف ،ويؿؽـ بف اإلسفام يف إضفار العالقات بقـ
إن ً
أن اإلكسان يعرتيف اإلحساس ّ
الؿتػرقة ،إٓ َّ
بلن الحققية الؿؿقزة
الؿعؾقمات
ّ
( )1دروس قرآكقة ،ص.34 ،33
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
لفذا الؼصص -الؿقجقدة يف الؼرآن قد تح ّطؿت بسبب هذا العؿؾ ،والتلتستؿد وجقدها يف ّ
كؾ آية مِـ خالل وجقدها يف مؽاهنا إصؾل ،وكذلؽ يختػل
َّ
فؽلن الـقر إصقؾ إول
إثر الربَّاق الذي يصدر طـ الؼرآن الؽريؿ .ح ًّؼا
تضؿـتف صقر العالؿ والتاريخ يف الؼرآن الؽريؿ يـؽسر»(.)1
الذي ّ
ثؿ يؼقل« :والشلء الذي يبدو لؾعؼؾ الؿر ّتب وكلكف طشقائل يصبح كظا ًما
خػ ًّقا مضق ًئا لؾحؼقؼة»(.)2
ّ
إن باول هـا يؽشػ طـ شخصقة كاقدة لؿا يؼرؤه مـ بحقث تتع ّؾؼ بالؼرآن
الؽريؿ ،فعؾل الرغؿ مِـ مدحف لعؿؾ (شباير) يف كتابف (قصص الؼرآنَ )...ب َّقـ
ّ
أن هذا الؽتاب قد اقتؾع أيات الؼرآكقة مـ مؽاهنا ،ووضعفا يف سقاقات أخرى
أ َّد ْت إلك فؼداهنا ما تحقيف مـ تلثقرات إلفقة كقراكقة هل مِـ خصائص الؼرآن
الؽريؿ ،ويـتفل بعد هذا الـؼد إلك بقان ّ
الخػل الذي يؼقم
أن الؼرآن لف كظامف
ّ
طؾك الحؼائؼ الؿضقئة التل قد ٓ يدركفا الباحث الؿتل ِّثر بالؽتاب الؿؼدّ س مـذ

القهؾة إولك.
َََ ح َه حَ حُ َ ّ ح َ ح
َّسُا ٱىل حر َءان ل ِلِنرِ ذ َٓو ٌَِ
والؼرآن الذي قال طـف مـزلف  :ﵟوىلد ي

ٌُّ هدن ِٖرﵞ [الؼؿر ،]17 :هق الذي جعؾ الؿستشرق إلؿاين (والػجاكج
( )1دروس قرآكقة ،ص.35 ،34
( )2دروس قرآكقة ،ص.36
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
ٓكجرمقش) يؼقل طـفّ « :
إن الؼرآن الؽريؿ أكربُ الؽتب التل ُت ْؼ َرأ يف العالؿ ،وهق
صقيال كالعفد
ً
أثرا يف الحقاة الققمقة لؿـ ُيقمِ ُـ بف .فؾقس
أيسرها حػ ًظا ،وأشدّ ها ً
تخشع طـد سؿاطف،
الؼؾقب
الؼديؿ ،وهق مؽتقب بلسؾقب رفقع ،ومِـ مزاياه أن
ُ
َ
وس ُؿ ًّقا ...وٓ يعرتف الؼرآن ّ
بلن طقسك هق ابـ اهلل ،أو أكف ُقتِ َؾ
وتزداد إيؿاكًا ُ
مصؾق ًبا ...ويتسؿ الؼرآن بطابع طؾؿل وطؿؾل فقؿا يتعؾؼ بالؿعامالت بقـ
َ َ ُّ َ ه َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ ح َ َ
الـاس ،وهق يف ذلؽ يؼقل :ﵟ َٰٓ
يأحٓا ٱَّلِيَ َءاٌِ ٓٔا إِذا حداينخً ةِديَ إ ِ َٰٓ
َل أ َج ٖو
ٍ
ٗ َ ح
ٌُّ َص ّّم فٱز ُخ ُتٔهُﵞ [البؼرة ،]282 :وهذا التقفقؼ بقـ طبادة اإللف القاحد ،وبقـ
التعالقؿ العؿؾقة :جعؾ الؼرآن كتا ًبا فريدً ا ووحدة متؿاسؽة»(.)1
ِ
مفؿ مِـ
ففذا الؼقل مـ (والػجاكج ٓكجرمقش) قد كػذ بف إلك جاكب ّ
أشرت إلقفا
اإلطجاز الؼرآين البالغل والتشريعل ،وتبدو إزمة الثؼافقة التل
ُ
لدى الؿستشرققـ يف الؿؼاركة بقـ الؼرآن والؽتاب الؿؼدّ س الذي اطتادوا طؾك
كسؼف الروائل ،كؿا أشار (باول).
وبعد هذا العرض لتصقر (باول) طـ ترتقب الؼرآن و َك ْظ ِؿف وا ِّتساقِف ،وما
وضقحا مـ خالل الرؤية اإلسالمقة
قالف (والػجاكج ٓكجرمقش) ،كزيد إمر
ً

( )1وراجع بحث( :دراسات يف ففؿ الؿستشرققـ لإلسالم) د /تقفقؼ القاطل ،ص ،160مجؾة كؾقة
الشريعة والدراسات اإلسالمقة ،العدد ،18 :السـة الثامـة ،جامعة الؽقيت1412 ،هـ.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
لعؾؿاء الؿسؾؿقـ لفذه الؿسللةّ ،
ولعؾ أبرز الذيـ تـاولقها بالبقان هؿا :إستاذ
الشقخ /محؿد أبق زهرة ،والدكتقر /طبد اهلل دراز.
أ ّما الشقخ أبق زهرة فؼد حدّ د صػات الؽتاب اإللفل الذي يؿؽـ أن يؽقن
حجر الزاوية ِ
لديـ مـ إديان ،فؼال« :ما يجب أن يؽقن يف الؽتاب الديـل مـ
صػات لقؽقن ُح ّجة هل :صدق الرسقل الذي جاء بف ،وطدم تـاقض الؽتاب يف
أن هذا الؽتاب ُأ ِ
ُ
الرسقل ّ
وح َل إلقف ،وأن تؽقن كسبة هذا
مقضقطاتف ،أن يدَّ ِطل
تقافرت ّ
كؾ هذه الشروط يف الؼرآن
الؽتاب إلك الرسقل كسبة ثابتة»( ،)1وقد
ْ
الؽريؿ.
أ ّما الدكتقر /طبد اهلل دراز فؼد حدّ د ققلف يف مسللة الرتابط بقـ آيات الؼرآن
وسقرهّ ،
وأن لف كظا ًما خػ ًّقا قد ٓ يعؾؿف كثقر مـ الباحثقـ ،فؼال« :أجؾ إكؽ لتؼرأ
حشقا،
الؿـجؿة يحسبفا الجاهؾ أضغا ًثا مِـ الؿعاين ُح ِش َق ْت
السقرة الطقيؾة
ً
َّ
ِ
رت -بِـْ َق ٌة متؿاسؽ ٌة قد ُبـ ِ َق ْت
طػقا ،فنذا هل -لق تد ّب َ
ً
وأوزاطا مـ الؿباين ُجؿ َع ْت ً
مِـ الؿؼاصد الؽؾقة طؾك ُأ ُس ٍ
س و ُأصقل َت ْؼصر أو َت ُطقل ،فال تزال تـتؼؾ بقـ
مرة
أجزائفا كؿا تـتؼؾ بقـ حجرتقـ وأفـقة يف بـقان واحد قد ُو ِض َع
رسؿ ُف ّ
ُ
تحس فقف بشلء مـ تـاكر إوضاع يف التؼسقؿ والتـسقؼ.
واحدةّ ٓ ،

بتصرف مـ (محاضرات يف الـصراكقة) لؾشقخ محؿد أبق زهرة ،ص.91
()1
ّ

()29

كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
كؾ ذلؽ بغقر تؽ ّؾػ وٓ استعاكة بلمر مـ خارج الؿعاين ِ
ّ
أكػسفا ،وإكؿا هق
ٍ
حسـ السقاقة ،ولطػ التؿفقد يف مطؾع ّ
غرض ومؼطعف وأثـائف ،يريؽ
كؾ
َ
متصال ،والؿختؾػ ممتؾ ًػا»(.)1
ً
الؿـػصؾ
يتسؿ هذا الؼقل مـ الدكتقر /دراز بالـػاذ إلك أطؿاق ما يثقره أطداء الؼرآن
مِـ ُشبفات ،وما قد يرتتب طؾقفا مـ الؼقل ّ
بلن الؼرآن ٓ يربطف كظام داخؾل
محؽؿ :ولذلؽ يعرض الدكتقر لفذه ُّ
واضحا ٓ
الش ْبفة ،وير ُّد طؾقفا ر ًّدا ب ِّقـًا
ً
يحتاج بعده إلك تعؼقب .وبعد هذه إدلة العؾؿقة العديدة طؾك الرتابط الداخؾل
مفؿة:
لؾؼرآن ٓ بد أن كشقر إلك طدّ ة أمقر ّ
أوّٓ :
إن هذه الشبفة -طدم التـاسؼ الداخؾل لؾؼرآن -لقست جديدة ،بؾ
ً
وقت كزول ِ ِف ،وحؽك الؼرآن طـفؿ ذلؽ،
إهنا مؿا أثاره الؿبطِؾقن مـ الؽافريـ َ

ُّ َ َ ََ
َض حب َِا ل ه
اس ِف َهٰ َذا حٱى ُل حر َ
فؼال  :ﵟ َوىَ َل حد َ َ
ِ
ج حئ َخ ًُٓ أَـِبيَ ٖث
َ
ه
ى
و
و
ر
ٌ
ك
َِ
ٌ
ان
ء
ِيِ
ِ
ِ
ِ ٖۚ ِ ِ
هَُ َ ه ه َ َ َ ُ ْٓ ح َ ُ ح ه ُح ُ َ
ّللٔىَ ٱَّلِيَ زفروا إِن أُخً إَِل ٌت ِطئنﵞ [الروم ،]58 :فؼقل الؽافريـ هـا:
ح َ ُح ه ُح ُ َ
()2
ﵟإِن أُخً إَِل ٌت ِطئنﵞ أي :أصحاب أباصقؾ ٓ رابط فقفا وٓ ضابط لفا .

( )1الـبل العظقؿ ،ص ،195لؾدكتقر /محؿد طبد اهلل دراز ،دار صقبة لؾـشر والتقزيع ،الرياض1417 ،هـ=
1997م.
( )2فتح الؼدير الجامع بقـ فـّل الرواية والدراية يف التػسقر ،لإلمام الشقكاين ( ،)330 /4دار القفاء -
مصر ،الطبعة إولك1415 ،هـ.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
ثاى ًوا ٓ :بد لـا -كحـ الباحثقـ الؿسؾؿقـ -أن كدرك ّ
أن هـاك أسبا ًبا طائؼة
كص طؾقف إستاذ /محؿد رشقد رضا
طـ ففؿ غقر الؿسؾؿقـ لؾؼرآن ،وهذا ما ّ
يف التؿاس العذر ل ِ َؿا يؼع مِـ همٓء مِـ ُشبفات ومطاطـ ضدّ الؼرآن ،وذكَر مِـ
هذه العقائؼ :الجفؾ ببالغة الؼرآن ،وقصقر ترجؿات الؼرآن وضعػفا،
وإسؾقب الؼرآين الؿخالػ لجؿقع أسالقب الؽالم العربل وغقره ،وطدم وجقد
دولة قائؿة باإلسالم تط ّبؼف لقراه الـاس واق ًعا(.)1
ثال ًثاّ :
إن سقء ففؿ أخريـ لؾؼرآن يجعؾـا كدرك شق ًئا مـ أسرار ققلف تعالك
َ َ َ َ َ َ ه ُ َ ح ُ ح َ َ َ ح َ َٰ ُ ُ
َح َ َُ ٓ
ٔب أرفالٓاﵞ [محؿد:
يف إمر بتد ّبر الؼرآن :ﵟأفَل حخدةرون ٱىلرءان أم لَع كي ٍ

 ،]24أي :أفال يتد ّبر همٓء مقاطظ الؼرآن ويتػ ّؽرون يف ُح َججف؟ بؾ هذه
الؼؾقب مغؾؼة ٓ ،يصؾ إلقفا شلء مِـ هذا الؼرآن ،فال تتد ّبر مقاطظ اهلل
ِ
وط َب َره(.)2
ويف معرض حديث (باول) طـ ترتقب سقر الؼرآن وتـاسؼ مقضقطاتف،
ُيشقر إلك بعض الؿػاهقؿ الخاصئة طـ أسؾقب الؼرآن مـ الـاحقة الؾغقية

( )1اكظر :القحل الؿحؿدي ،لؿحؿد رشقد رضا ،ص ،15 -11الؿجؾس إطؾك لؾشمون اإلسالمقة-
مصر1424 ،هـ= 2004م.
( )2أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ ،لؾبقضاوي ( ،)194 /1تحؼقؼ :طبد الؼادر حسقكة ،دار الػؽر ،بقروت-
لبـان ،الطبعة إولك1416 ،هـ.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
الؿتلخرة ّ
ّ
ققة يف
السقر
أقؾ ّ
والبالغقة ،فقؼقل« :يشقع بقـ الـاس الؼقل بلن ّ
التعبقر ،حقث تـساب الؾغة يف طؿقمقة حتك تؼرتب مـ إسؾقب القطظل،
وطؾك العؽس مـ ذلؽ ّ
فنن السقر الؿتؼدّ مة مـ حقث الـزول تحؿؾ تدفؼات
لقحل مؾتفب مؾلء بالصقر البديعة مـ خالل طظؿة لغقية»(.)1
وير ّد (باول) طؾك هذه الؿػاهقؿ الخاصئة بؼقلف« :إ ّكـا إذا أخذكا الؼرآن
ّ
أي صػة مـ الصػات التل ُذكِ َر ْت،
كؽؾ ،فسقف كجد أكـا ٓ كرغب يف غقاب ّ
وسقف كجد ّ
ّ
الؿتلخرة يػتح لـا آفا ًقا
أن إسؾقب الفادئ الذي تتؿ ّقز بف السقر
جديدة.)2(»...
ّ
التـقع يف إسؾقب الؾغقي يف الؼرآن بقـ السقر التل
إن (باول) هـا يشقر إلك ّ
كزلت يف الؿديـة ،وٓ بد هـا أن كزيد
كزلت يف مؽة يف أول القحل ،والسقر التل
ْ
ْ
التـقع يف إسؾقب بقـ الؿؽل والؿدين مـ سقر الؼرآن،
إمر
وضقحا يف بقان ّ
ً
التـقع طؾقـا أن كراجع صػات العؼؾقة التل خاصبفا
ولؽل كدرك بعض أسرار هذا ّ
الؼرآن يف مؽة أول مرة« ،كان الؼرش ّققن الذيـ ُب ِع َث فقفؿ محؿد ﷺ يؼقلقن:
ََ ُ ْ َ َ ه
َ َ ُ ه ُ َٰٗ َ َ َ ٓ ُ َ ٓ َ ه َ ُ ح َ ُ َ
ﵟأءِذا نِا حرةا وءاةاؤُا أنِِا لٍخرجٔنﵞ [الـؿؾ ،]67 :ويؼقلقن :ﵟوكالٔا ٌا ِِه إَِل
َ
َ َ ُ َ ُّ ح َ َ ُ ُ َ َ ح َ َ َ ُ ح ُ َ ٓ ه ه ح
َ َ
ح ح ُ
ٱَّلْ ُر ۚۡ َو ٌَا ل ًُٓ ةِذٰل ِم ٌ حَِ غِيمٍٍۖ إِن ْ حً
خياتِا ٱَّلجيا جٍٔت وَنيا وٌا حٓي ِهِا إَِل
ه ُ َ
إَِل َحظ ُِّٔنﵞ [الجاثقة.]24 :
( )1دروس قرآكقة ،ص.37
( )2دروس قرآكقة ،ص.37
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
وهؿ ألِدَّ اء يف الخصقمة ،أهؾ ُم َؿ َاراة ولجاجة يف الؼقل ،وفصاحة وبقان:
يفزها ققل طـقػ :ولذلؽ
فال بد لفذه العؼقل الجامدة ،والؼؾقب الصؾدة أن َّ
رع زاجرةُ ،
وش ُفب مـذرة ،وحجج قاصعة تح ِّطؿ
كان يف القحل
الؿؽل ققا ُ
ِّ
وثـ َّقتَفؿ يف العؼقدة :ولذا كجد يف الؼرآن الؿؽل ألػا ًضا شديدة الؼرع طؾك
ّ
والصاخة ،والؼارطة ،والغاشقة ،والقاقعة،
الؿسامع ،فـ(ك َّال) الرادطة الزاجرة،
وألػاظ الفجاء يف فقاتح السقرّ ،
تؽق َك ْت
فؾؿا َّ
كؾ ذلؽ يف السقر الؿؽقةّ ،
الجؿاطة الؿممـة باهلل ومالئؽتف وكتبف ورسؾف والققم أخر ،وامت ِ
ُحـ َْت يف طؼقدهتا
ُ
الؼرآن يف الؿديـة صقيؾ الؿؼاصع ،يتـاول أحؽام اإلسالم
فصربت :كزل
ويػصؾ أصقل التشريع ،ويضع ققاطد الؿجتؿع.
وحدوده،
ِّ
التـقع يف أسؾقب الؼرآن -إضاف ًة إلك كقكف مـ الؿس ّؾؿات العؼؾقة
وهذا ّ
التل ت ّتصؾ برتبقة إمؿ والرت ّقل هبا ،وبتثبقت فماد رسقل اهلل ﷺ ،وبقان التحدي
واإلطجاز لؾؼرآن ،وتقسقر ِح ْػظف وففؿف طؾك ُأ ّمة ُأ ِّم َّقة ٓ طفد لفا بالؽتابةّ -
فنن
فقف ققؿة تشريعقة ُطؾ َقا ،تتؿ ّثؾ يف التدرج التشريعل الذي يرتػع باإلكسان الؿسؾؿ
رويدً ا رويدً ا إلك الؼؿة اإليؿاكقة السامؼة(.)1
طؾل،
( )1اكظر :مـاهؾ العرفان يف طؾقم الؼرآن ،لؾشقخ محؿد الزرقاين ،)197 -176 /1( ،تحؼقؼ :أحؿد ّ
طؿا ورد مـ شبفات حقل الؿؽل والؿدين،
دار الحديث ،الؼاهرة1422 ،هـ .وقد ر َّد يف هذه الصػحات ّ
وتغقر إسؾقب الؼرآين بقـفؿا .ومباحث يف طؾقم الؼرآن ،لؿـاع الؼطان ،ص ،44مؽتبة وهبة ،الؼاهرة-
وقديؿا أجابت السقدة طائشة ڤ طـ هذه الشبفة ،فؼالت« :إكؿا كزل أول
الطبعة الخامسة1401 ،هـ.
ً

=
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
ولذلؽ ّ
فنن تـقيع الخطاب بقـ الؿؽل والؿدين يف الؼرآن إكؿا هق معجزة
بارزة ّ
يتذوق بالغة الؼرآن ،ويـعؿ الـظر يف تشريعاتف ،وتؾؽ صػة مـ
لؽؾ َم ْـ ّ
الصػات التل ٓ يتؿ ّتع هبا الؿستشرققن غال ًبا.
لتـقع إسؾقب الؼرآين ،يعرض (باول)
وبعد هذا الػفؿ الصحقح ّ
لؿقضقطات سقرة البؼرة ،ويؼارن بقـ سجقد إبؾقس ٔدم ،وبقـ سجقده
لؾؿسقح ،ويرى ّ
أن إبؾقس سجد لؾؿسقح وهق يف صقرتف الؼبؾقة ،أي :يف أثـاء
بشرا!»(.)1
وجقده ّ
قرر الؿسقح الؼبؾل أن يؽقن ً
بالؼقة ٓ بالػعؾ ،طـدما ّ

=

الؿػصؾ فقفا ِذكر الجـة والـار ،حتك إذا ثاب الـاس إلك اإلسالم َ
كزل الحالل
ما كزل مـف سقرة مـ
ّ
والحرام ،ولق كزل أول شلء ٓ( :تشربقا الخؿر) ،لؼالقا ٓ :كدع الخؿر أبدً ا ،ولق كزل ٓ( :تزكقا)،
لؼالقا ٓ :كدع الزكا أبدً ا» .اكظر :اإلتؼان ،لؾسققصل ،)41 /1( ،تحؼقؼ :فقاز أحؿد زمرلل ،دار الؽتاب
العربل ،بقروت -لبـان ،الطبعة إولك1424 ،هـ .والحديث أخرجف البخاري طـ إبراهقؿ بـ مقسك،
كتاب فضائؾ الؼرآن ،باب :تللقػ الؼرآن .)227 /3( ،راجع :صحقح البخاري بحاشقة السـدي،
كؿقذجا
مطبعة الحؾبل -مصر ،د.ت .وراجع حقل هذه الؿسللة :الـبل العظقؿ ،ص ،199 -138ثؿ ذكر
ً
لرتابط الؼرآن مـ سقرة البؼرة ،مـ ،261 -204 :وحؼائؼ اإلسالم يف مقاجفة شبفات الؿش ّؽؽقـ،
ص ،120 -74الؿجؾس إطؾك لؾشمون اإلسالمقة ،وأ ّما قضقة التؽرار يف الؼرآن فؼد ُقتِ َؾت بح ًثا،
وفقفا طؾك سبقؾ الؿثال :كتاب التؽرار :أسرار وجقده وبالغتف يف الؼرآن ،لألستاذ حػـل داود ،مطبعة
حؾقؿ ،الؼاهرة ،الطبعة إولك1954 ،م.

( )1دروس قرآكقة ،ص ،39وبعد حديثف طـ أيات القاردة يف سقرة البؼرة طـ إبراهقؿ ڠ كجد باول
ٕن اهلل محقط ّ
لتصقف :إِ ْذ يرى « ّ
مرارا
يـتفل إلك ققل يف العؼقدة مغرق يف ا ّ
بؽؾ شلء َح ْس َبؿا ِيرد ً
تضؿـتف الؽؾؿة الصقفقة القاردة يف الديقان
ؽرارا يف الؼرآن الؽريؿ ،وما يتػؼ معف آتجاه الذي
ّ
و َت ً

=
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
الؿالحظ أن باول هـا يممـ ّ
أن الؿسقح لف صبقعتان :صبقعة بشرية،
ومـ
َ
وأخرى إلفقة ،ولـ كـاقشف يف ذلؽ أنٕ :كف سقرتاجع طـ هذه الرؤية يف حديثف
الر ُسؾ.
طـ ُّ
ويصؾ باول إلك الحديث طـ سقرة الؽفػ ،فقبدأ الحديث طـفا بتساؤل
مجرد صدفة أن تؼع سقرة الؽفػ يف وسط
يؼقل فقف« :هؾ يؿؽـ أن تؽقن ّ
تض َّؿ ُـ قصة أصحاب الؽفػ السبعة»( ،)1ويشقر باول إلك ما
الؼرآن تؼري ًبا؟ إهنا َ
يف سقرة الؽفػ مـ قصص ِ
الػ ْتقة ،وصاحب الجـتقـ ،وقصة مقسك وصاحبف،
وقصة ذي الؼركقـ ،وبعد هذه اإلشارات يـؼؾ باول طـ كتاب (يقكج)( ،الؿقالد
تػسقرا كػس ًّقا لؿعـك الؽفػ مـ الـاحقة الـػسقة ،والعالقة التل تربط
مـ جديد)
ً
أيضا...
بقـ ما يف الؽفػ مـ ُط ْؿؼ وضالم ،وبقـ ما يف الـػس اإلكساكقة مـ ذلؽ ً
وما أشار إلقف مـ العالقة بقـ قصة أهؾ الؽفػ يف الؼرآن وبقـ قصة «الـائؿقن
السبعة» ،كؿا يـؼؾ طـ (يقكج) ما تشقر إلقف مسللة بحث مقسك ڠ طـ العؾؿ،
أو الحؼقؼة َ -ح َسب ققلف .-وأ ّما قصة مقسك مع الخضر ،وما فعؾف الخضر مـ

=
تقؼـت  ..أكؽ يف ّ
قت) ،وهذا ققل
أخقرا مـؽ
كؾ شلء قد تج ّؾ َ
ُ
الشرقل الغربل لؾشاطر جقتف( :هؽذا ً
حؾ يف ّ
وأن اهلل َّ
فِرقة مـ الػرق الصقفقة التل قالت بالحؾقل وآتحادّ ،
أي
كؾ شلء حتك صار يتبدّ ى يف ّ
شلء» .راجع :دروس قرآكقة ،ص.40
( )1دروس قرآكقة ،ص.40
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
تعؾقؿ لؿقسك ففق يف رأي يقكج« :رمز إلك أن الذاتقة تريد الحػاظ طؾك كػسفا
تجاه ما يـتج طـ تصادمفا مع الؼقى الـػسقة الؽؾقة»(.)1
ّ
كثقرا مـ الـظريات الـػسقة التحؾقؾقة ٔيات
إن (باول) يف كؼؾف طـ (يقكج) ً
الؼرآن ،أو حتك لؼصص الؽتاب الؿؼدّ س ٓ يعطل ٕبـاء الديـ الؿسقحل
ّ
طؿا يػفؿف
دروسا قرآكقة كؿا يزطؿ ،وإكؿا
يشتط بؿعـك أيات الؼرآكقة ّ
ً
أيضاّ ،
إن قصة أهؾ
الؿسؾؿقن مـفا ،وما يـبغل أن يػفؿف غقر الؿسؾؿقـ مـفا ً
أهداف تختؾػ تؿا ًما طؿا سعك باول لبقاكف
التصقر اإلسالمل
الؽفػ لفا يف
ٌ
ّ
لؾؿسقحققـ مـ خالل تحؾقؾ (يقكج) الـػسل(.)2
ولذلؽ فن ّكف مـ اإلكصاف أن كـظر إلك ّ
كؾ ما كؼؾف (باول) طـ (يقكج) يف
قرره يف مؼدّ مة الؽتاب ،حقث قال واص ًػا
هذا الؽتاب -وهق كثقر -يف ضقء ما ّ
تصقرات
لػؽر (يقكج) بصقرة مجؿؾة« :ويـبغل هـا التـبقف إلك محدودية يف
ّ
(يقكج) ،والتل يشارك فقفا طؾؿ الػؾسػة ،وطؾؿ الـػس الغرب َّق ْقـّ .
إن الـػس طـد
تصقرات
(يقكج) تبتؾع الروح ،وهـا تؽؿـ أطؿؼ الؿشؽالت التل لؿ تؼع فقفا ّ
يقكج فؼط ،بؾ ّ
وكؾ الـظريات الغربقة»(.)3
( )1دروس قرآكقة ،ص.42
( )2ولسقرة الؽفػ أهداف طؼائدية وديـقة تختؾػ تؿا ًما طؿا ا َّدطاه يقكج .راجع :يف ضالل الؼرآن (/4
 ،)2256دار الشروق ،مصر ،الطبعة الثاكقة طشرة1606 ،هـ ،وتحدّ ث طـ بعض أهداف سقرة الؽفػ.
( )3دروس قرآكقة ،ص.22
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
ولذلؽ ّ
متعؿؼة يف التحؾقؾ الـػسل ٓ
تصقرات
فنن ما أثاره (يقكج) مـ ّ
ّ
واضحا يف حديثف طـ
كراها مؿا تحؿؾف آيات سقرة الؽفػ ،والؼرآن الؽريؿ كان
ً
ألغازا ،وٓ تحؾقالت كػسقة غامضة ،بؾ كاكت كؾؿاتف
الـّ ْػس اإلكساكقة :فؾؿ َي ْح ِق ً
تتػاطؾ مع ِ
الػ َطر السؾقؿة ،وتؾتؼل مع العؼقل الؿستؼقؿة ،كؿا تحدَّ ث طـ ذلؽ
أن ّ
قائال« :إكـل أشعر ّ
كؾ شلء فطري وصبقعل يف
الػقؾسقف إلؿاين (لقسـج) ً
الدياكة مقجقد يف الؼرآن ،وأطتؼد أين أففؿ وأقتـع بسرطة بالؼرآن»(.)1
وأ ّما التشابف بقـ قصة أهؾ الؽفػ وقصة «الـائؿقن السبعة» القاردة يف
الؽتاب الؿؼدّ س ّ
فنن (باول) أو (يقكج) لؿ َيذك َُرا وجف التشابف بقـ الؼرآن
والؽتاب الؿؼدّ س ،فنن كا َكا يؼصدان التشابف يف العدد ّ
فنن الؼرآن لؿ يحدّ د طد ًدا،
َح
ُ ُ َ َح ٞ
ُ ُ َ ََ َ ٞ
وإكؿا قال يف شلهنؿ :ﵟ َش َيلٔلٔن ذلٰرث هراة ِ ُػ ُٓ حً َك ُت ُٓ حً َو َيلٔلٔن َخ َصث َشاد ُِش ُٓ حً
َ ح ُ ُ ح َ ح َ َۢ ح َ ح َ َ ُ ُ َ َ ح َ  ُ ُ َ َ ٞح َ ح ُ ُ ح ُ ه ّ
ّب أَ حغيَ ًُ ةػ هدحًِٓ ٌاه
ٓ
ِ
َكتًٓ رجا ةِٱىغي ِ ٍۖ
ِ ِ
ب ويلٔلٔن شتػث وذآًٌِِ َكتٓ ًۚۡ كو ر ِ
َ
ه
حَ
َ َح َح
ه َ ُ ََ ٞ
ٗ
ٓ َ
ح
ج ذِي ًِٓ ٌِِّ ُٓ حً أ َخداﵞ
َحػي ٍُ ُٓ حً إَِل كي ِيو ٰۗ فَل ت ٍَارِ ذِي ِٓ حً إَِل م َِرا ٗء ظٰ ِٓ ٗرا َوَل تصخف ِ
الؿػسرونّ :
إن القفقد قالقا يف بقان طدد فتقة الؽفػ
[الؽفػ ،]22 :فؽؿا قال
ِّ
إهنؿ ثالثة ،وقال الـصارى -وهؿ وفد كجرانّ -
إن طددهؿ أربعة ،وقال بعض

( )1الغرب واإلسالم ،لرجب البـا ،ص ،195الفقئة الؿصرية لؾؽتاب ،مصر ،الطبعة إولك2002 -م.
وكذلؽ قال الدكتقر /محؿد طثؿان كجايت يف كتابف (الؼرآن وطؾؿ الـػس) ،راجع :ص ،17دار الشروق،
الطبعة الرابعة1409 ،هـ.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
الؿسؾؿقـ إن طددهؿ خؿسة ،فب َّقـ الؼرآن الؽريؿ ّ
ضرب مـ الخقال،
أن هذا ك َّؾف
ٌ
َ
ُ هّٓ َ حَ
ه َ ٞ
ّب أغي ًُ ةِػِ هدح ِ ًِٓ هٌا َح حػي ٍُ ُٓ حً إَِل كي ِيوﵞ ،وكان
والصحقح :ققلف تعالك :ﵟكو ر ِ
ابـ طباس ﭭ مـ هذا الؼؾقؾ ،فؼال :هؿ سبعة وثامـفؿ كؾبفؿ(.)1

وتحدَّ ث طـ العشاء الؿؼدّ س كؿا ورد يف سقرة الؿائدة ،فؼال« :الؿثال
ح َ َ ح َ َ ُّ َ
أخر الذي ُأريد ذكره هق تصقير الؼرآن لؾعشاء الؿؼدّ س :ﵟإِذ كال ٱۡلٔارِئن
ح َ َ ح َ َ َ ح َ ح َ ُ َ ُّ َ َ ُ َ ّ َ َ َ ح َ َ ٓ َ ٗ ّ َ ه ٓ َ َ
َ َ
ٱلص ٍَاءٍِۖ كال
نل غييِا ٌانِدة ٌَِ
ي ٰ ِػيَس ٱبَ مريً ْو يصخ ِطيع ربم أن ح ِ
َ ُ ْ ُ ُ َ هح ُ
ٱّلِل إن ُن ُ
ِخً ٌُّ حؤ ٌِِ َ
ز َو ٌ حِِ َٓا َو َت حط ٍَه هَ كُيُ ُ
هٱت ُلٔا ْ ه َ
ٔب َِا
ِني  ١١٢كالٔا ُ ِريد أن ُأ
ِ
ِ
ََح ََ َ َح َ َ حََ ََ ُ َ
ِيَ  ١١٣كَ َال غ َ
ٱىشٓد َ
ٔن َغيَ حي َٓا ٌ ََِ ه ِٰ
ِيَس حٱب َُ َم حر َي ًَ
وجػيً أن كد ضدرخِا وُس
ٗ َّ
هُ ه َهَٓ َ ح َ َحَ َ ٓ َ ٗ ّ َ ه ٓ َ ُ ُ َ
ٗ
َ
ٱلص ٍَاءِ حسٔن َلَا خِيدا ِّل هوَلِ َا َو َءاخ ِِرُا َو َءايَث
ُزل غييِا ٌانِدة ٌَِ
ٱليًٓ ربِا أ ِ
( )1راجع :تػسقر البقضاوي ( ،)483 /3والجامع ٕحؽام الؼرآن ،لؾؼرصبل ( ،)325 /19دار الريان
لؾرتاث ،مصر ،الطبعة الرابعة1407 ،هـ (بتصرف) .وأ ّما ققلف :هؾ كان وجقد سقرة الؽفػ يف وسط
مجرد صدفة؟ فالر ّد طؾك ققلف «صدفة»ّ :
مجرد
إن سقرة الؽفػ لؿ يؽـ وجقدها يف وسط الؼرآن ّ
الؼرآن ّ
حسب الرتتقب اإللفل لسقر الؼرآن الؽريؿ ،وطؾؿاء الؿسؾؿقـ يرون ذلؽ
صدفة مطؾ ًؼا ،وإكؿا هل َ
ويؼقلقن بف ،يرى فريؼ مـ العؾؿاء ّ
بلن الرتتقب اإللفل لسقر الؼرآن الؽريؿ كان باجتفاد الصحابة،
ويرى جؿفقرهؿ أن ترتقب السقر كان مـ اهلل  ،وقد كاقش العؾؿاء هذه الؿسللة بنفاضة يؿؽـ
مراجعتفا يف :الربهان يف طؾقم الؼرآن ،لؾزركشل ( ،)201 /1دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت -لبـان،
1408هـ ،واإلتؼان يف طؾقم الؼرآن ،لؾسققصل ( ،)62 /1ومـاهؾ العرفان ،لؾزرقاين (،)297 /1
ومباحث يف طؾقم الؼرآن ،لؿـاع الؼطان ،ص .124 ،123والسمال طـ ذلؽ لؿ يؽـ لقػقد طـد ققم ٓ
طؼال أن يؽقن ما
يرون فر ًقا يف أوامر اهلل سقا ٌء ما كان مـفا يف أول الؼرآن أو يف آخره ،وباول كػسف ٓ يؼبؾ ً
ٍ
بؿقزة ما طؾك ما جاء بآخره إذا كان الؿصدر إلف ًّقا واحدً ا.
جاء يف أول إكجقؾ متّك يتؿقز
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
َ َ هُ ّ ُ ََُّ َ َح ُ ح َ َ َ ح
ّ َ َ ح ُحَ ََ َ َ
ح
ه
َ
ُ
س ُفرح
ٰ
نلٓا غييسًۖٗ ذٍَ ي
ٌِِم ۖٗ وٱرزرِا وأُج خۡي ٱىرزِرِني  ١١٤كال ٱّلِل إ ِ ِّن ٌ ِ
ُ ح َ ّٓ ُ َ ّ ُُ َ َ ٗ ه ٓ ُ َ ّ ُُ ٓ َ َ ٗ ّ َ ح ََٰ
َ
َح ُ
بػد ٌِِسً فإ ِ ِّن أغذِةّۥ غذاةا َل أغذِةّۥ أخدا ٌَِ ٱىعي ٍِنيﵞ [الؿائدة-112 :
.]115

ّ
أيضا غذاء لؾجسد،
إن الؿائدة التل ُأ ِكز َل ْت ٓ تعـل فؼط غذاء روح ًّقا ،بؾ ً
مائدة تـزل مـ السؿاء يف يقم طقد واحتػال بالسالم طؾك إرض ،مائدة معجزة
حؼقؼقة ِ -طربة لإلكسان -متؽامؾة ،تتـاغؿ فقفا السؿاء وإرض ،هدية لإلكسان
الحسل والؿعـقي ،ولقس فؼط الروحاين ،تؽؿؾة شامؾة لؾعفد الؼديؿ»(.)1
ِّ
بعض الـصارى ُيـؽرون كزول مائدة مـ السؿاء ،ويؼقلقنّ :
إن اإلكجقؾ لؿ
ِيرد فقف ذلؽ( ،)2ولؽــا كعجب يف أن (باول) يذكر العشاء الؿؼدّ س ،ويستشفد
طؾقف بآيات سقرة الؿائدة ،وهق ٓ يزال طؾك كصراكقتف! والحؼقؼة ّ
أن ما ذكره
(باول) هق الصحقح ،فؼد ورد يف إكجقؾ يقحـّا ( ،)31 -30 /6أ ّن الحقاريقـ
صؾبقا آية مـ السؿاء :فؼالقا لف :فل ّية آية تصـع :لـرى وكممـ بؽ؟ ماذا تعؿؾ؟
خبزا مـ السؿاء
الؿ َّـ يف الربِّية .كؿا هق مؽتقب :أكف «أططاهؿ ً
آباؤكا أكؾقا َ
لقلكؾقا» (يقحـّا ،)31 -30 :6 :إهنؿ صؾبقا مائدة مـ السؿاءٕ :هنؿ قالقا:

( )1دروس قرآكقة ،ص.43
( )2راجع :محاضرات يف الـصراكقة ،ص ، 224واكظر تعؼقبف طؾك ذلؽ ،ورفض الؽـائس لؿا قالت بف
ِ
الػرقة الربوتستاكتقة.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
الؿ َّـ يف الربِّية» بعد ققلفؿ« :فل ّية آية تصـع لـرى وكممـ بؽ؟»،
«آباؤكا أكؾقا َ
سؿاه داود ڠ مائدة يف ققلف طـفؿ:
واستد ّلقا طؾك أك ِؾ آبائفؿ
ّ
لؾؿـ ...وقد ّ
«قالقا :هؾ يؼدر اهلل أن ير ّتب مائدة يف الربِّية؟» مزمقر (.)1()19 :78
وباول يـتسب إلك ِ
الػرقة الربوتستاكتقة ،ولفا مذهب يف مسللة العشاء
الرباين :إِ ْذ يعتؼد أتباطفا «أكف تذكار بػداء الؿسقح لؾخطقئة التل ارتؽبفا آدم،
وتحؿؾت الخؾقؼة مِـ بعدُ وزرها ،وتذكار لؿجقئف ل ُق ِديـ الـاس ،ففق تذكار
ّ
يتحقل الخبز
لؾؿاضل والؿستؼبؾ ،كؿا جاء يف بعض الرسائؾ ،وهؿ يـؽرون أن
ّ
إلك جسد الؿسقح َ
والخ ْؿر إلك دمف.)2(»...
مرورا سري ًعا
فقؿر طؾك ذلؽ
ويتـاول باول
َ
ً
اإلطجاز الؾغقي يف الؼرآن ّ
مفؿا هق «يعترب الؼرآن بصػتف التعبقر الؾغقي طـ اهلل هق الؿعجزة
أمرا ًّ
لقم ّكد ً
الحؼقؼقة يف الدّ يـ اإلسالمل»( ،)3ويعؼد مؼاركة بقـ الؽتاب الؿؼدّ س والؼرآن يف
وتؽرارا،
مرارا
هذا ّ
ً
الصدد ،فقؼقل« :بالـسبة لؾؼرآن يحدث لإلكسان آكطباع ً
ّ
وكلن إحداق التاريخقة التل كعرففا كحـ يف الؽتاب الؿؼدّ س أو مصادر أخرى
تدور يف الؼرآن طؾك مستقى ٍ
طال مـ الـؿاذج إولقة ،فؿـ الـاحقة إدبقة يظفر

( )1راجع :حؼائؼ اإلسالم يف مقاجفة شبفات الؿش ّؽؽقـ ،ص.511
( )2راجع :محاضرات يف الـصراكقة ،ص.224
( )3دروس قرآكقة ،ص.44
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
ذلؽ يف ّ
أن إخبار القاردة يف الؽتاب الؿؼدّ س ،والؿؾقئة بالؿعؾقمات تتجف كحق
اكطباطا بلهنا طبارة طـ خالصة
أسؾقب إساصقر ،إهنا ترتك طـد الؼارئ
ً
مستخؾصة مـ مادة ّأولقة غقر كؼقة»(.)1
ويستؿر يف طؼد هذه الؿؼاركة مـ كاحقة الؿحتقى ،فقؼقل« :وبؿؼاركة
متقس ًعا بشؽ ٍؾ ٍ
كبقر ،وطؾك
الؽتاب الؿؼدّ س بالؼرآن ،يبدو الؽتاب الؿؼدّ س
ّ
العؽس مـ ذلؽ ّ
ومتـقع الؿقضقطات» ،وإلك هذا الحد
فنن الؼرآن محدّ د
ّ
تػصقال لؾؽتاب
ً
قائال« :ويؿؽـ أن يعترب الؼرآن
فالؽالم صحقح ،إٓ أكف يستؿر ً
الؿؼدّ س»(.)2
وهذه طبارة خاصئة مـ جفتقـ :إولك :إهنا تتـاقض مع ققلفّ :
إن الؼرآن
ومتـقع الؿقضقطات .ومـ كاحقة ثاكقةّ :
الؿؼدس
إن الؿؼاركة بقـ الؽتاب
محدّ د
ّ
ّ
أي مقضقع ورد فقفؿا كجد تػصقالت دققؼة يف الؽتاب الؿؼدّ س ٓ
والؼرآن يف ّ
وجقد لفا يف الؼرآن ،وبخاصة يف إطداد ِ
وذ ْكر أسؿاء إماكـ ،و ِذ ْكر أسؿاء
ّ
الشعقب والعائالت ...إلخ ،وذلؽ بِ َغ ّض الـظر طـ صحة ما ورد فقف أو تحريػف
مصدرا لإلسرائقؾقات يف كتب التػسقر
أو خطئف .وكاكت هذه التػصقالت
ً
مجؿؾ-
الؿػسرون الؿسؾؿقن -لؿا يف الؼرآن مـ قصص
الؼرآين :حقث رغب
َ
ِّ
( )1دروس قرآكقة ،ص.46
( )2دروس قرآكقة ،ص.46
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
صقبت كتب التػسقر الؼديؿة طؾك
يف ذكر التػاصقؾ القاردة يف العفد الؼديؿ ،فل
ْ
وجف الخصقص بؽثقر مـ جقاكب الضعػ(.)1
ولؽـ (باول) يعرتف مع ذلؽ ّ
بلن الؼرآن الؽريؿ هق الؽتاب الحؼقؼل
بش َر ْت بف الؽتب السابؼة ،فقؼقلّ « :
الذي ّ
إن الؿسؾؿ طـدما يشعر أكف يؿؾؽ
الؽتاب الحؼقؼل وهق الؼرآن الذي ّ
بش َرت بف الؽتب السؿاوية السابؼة طؾقف ففق
ُم ِح ٌّؼ يف هذا اإلحساس»(.)2

( )1راجع :اإلسرائقؾقات والؿقضقطات يف كتب التػسقر ،الؿؼدمة لؾدكتقر /محؿد أبق شفبة ،مجؿع
البحقث اإلسالمقة ،السـة الرابعة طشرة الؽتاب الرابع ،الؼاهرة1984 ،م.
( )2اإلسرائقؾقات والؿقضقطات ،ص ،46ويستشفد باول استشفا ًدا خاص ًئا بآية سقرة الرطد ،وقد وقع هذا
مـف يف قؾقؾ مـ الؿقاضع التل أشار إلقفا الؿرتجؿ .راجع :ص.46
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث

ثاى ًوا :مصدر القرآن الكريم:
إذا كان (باول) قد أكَّد يف فصؾ (أمام الؼرآن) -مقضع حديثـا -حؼقؼة
بلن ّ
مفؿة ،هل ٓ« :بد أن كؽقن طؾك يؼقـ ّ
كؾ ما يف الؼرآن هق كالم اهلل»(،)1
ّ
وختؿ هذا الػصؾ بؼقلفُ « :يذكر يف سقرة إطراف ّ
أن محؿدً ا أ ِّم ّل .إٓ أكف ٓ

الص َػة الؿعـك الحريف لؽؾؿة
يفؿـا هـا بالدرجة إولك ما إذا كان الؿؼصقد هبذه ِّ
ُّ
إهؿ هق أن هذا يعـل أن محؿدً ا قد تؾ ّؼك الـؿقذج إول إصؾل
أ ِّمل أم ٓ.
ّ

أي شلء كاتج طـ تع ّؾؿ أو
لؾقحل ،وكان مستعدًّ ا لتؾ ِّؼقف ،ولؿ ُي ِض ْ
ػ إلك ما تؾ ّؼاه َّ
تل ّمؾ طؼؾل ديـل مفؿا كاكت درجة معارفف أو تل ّمالتف السابؼة طؾك تؾ ِّؼقف الؼرآن.
مقص ًال فؼط
لؼد جاء الـبل ﷺ بصػتف مب ّؾ ًغا فؼط بالؼرآن إلك إرض ،أي :كان ِّ
لرسالة السؿاء الؼرآن إلك إرض»( ،)2إٓ ّ
أن (باول) طاد وتبـّك وجفة كظر
الؿستشرققـ يف الحديث طـ مصدر الؼرآن ،فؼال« :ربؿا لـ كتؿؽـ مـ معرفة
اإلجابة الؽامؾة القؼقـقة طـ السمال حقل الؿصادر التل حصؾ مـفا محؿدٌ طؾك
معارفف الديـقة ،وما هل الؿم ّثرات التل تل ّثر هبا آكذاك .فؿـ الؿحتؿؾ أن يؽقن قد
حصؾ طؾك بعض الؿعؾقمات طـ القفقدية والؿسقحقة أثـاء رحالتف التجارية
إلك سقريا ،والتل لؿ تـحصر يف معؾقمات أرثقذكسقة مـ الؿسقحققـ السقريقـ.

( )1دروس قرآكقة ،ص.43
( )2دروس قرآكقة ،ص.48
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
ويـؼؾ طـ رودي بارت الؼقل ّ
بلن القفقدية كان لفا تلثقر مفؿ يف الجزيرة العربقة،
ويف مؽة كان ورقة بـ كقفؾ ابـ طؿ خديجة مسقح ًّقاّ ،
وأن الؽعبة كان هبا ثالثؿائة
صـؿا ،وهل مؼدّ سات مسقحقة»(.)1
وستقن ً
والـتقجة التل يستـتجفا (باول) مـ هذه الـؼقل ما يؾل« :أ ًّيا كان إمر فنكف
حؼ
ٓ بد مـ وجقد تلثقرات مسقحقة غـقصقة يف فؽر محؿد .كان (بقؾتز) طؾك ّ
حقـؿا أشار طؾك مالمح قريبة يف أسؾقب الؼرآن لشخصقات وأكبقاء الؽتاب
الؿؼدس ُو ِجدَ ْت فقؿا ُي َس َّؿك بالؽتابات الغـقصقة الؿـسقبة إلك شقت ،والتل
ذكرت آد َم وشقت ومقسك كؿع ّؾؿقـ
طرفـاها طـ صريؼ آثار كجع حؿادي .لؼد
ُ
وحامؾقـ لؾعؾؿ الذي يم ّدي لؾـجاة»(.)2
ثؿ يؼقل« :أٓ تجد أية الؿح ّقرة رقؿ ( )42مـ سقرة فاصر ،والتل جاء
فقفا أن الؿؽ ّققـ قد أقسؿقا باهلل جفد أيؿاهنؿ أهنؿ سقؽقكقن أهدى مـ إمؿ
إخرى إذا جاءهؿ كذير .تػسقرها يف التصقر وآكتظار لرسقل لؿ ِ
يلت بعد ،كان
ّ
مقجق ًدا يف الؿحقط الثؼايف القفقدي -الؿسقحل -الغـقصل يف مؽة قبؾ
محؿد؟»(.)3
( )1دروس قرآكقة ،ص.48
( )2دروس قرآكقة ،فصؾ (الـبل) ،ص .67ويشقر باول إلك مصدر هذا الؽالم بلكف بارت :محؿد والؼرآن،
ص ،10وبقؾتز :أساصقر الؼرآن ،ص.100
( )3دروس قرآكقة ،ص.68
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وبعد سطقر يـؼؾ باول ما يػقد ّ
أن الؼرآن مصدره ال ُؽ َّفان ،وأكف يتطابؼ مع
العرافقـ ،فقذكر ققل بارت« :وكان الؽاهـ يستخدم يف أققالف كق ًطا مـ الـثر
ققل َّ
بؿعـك ُج َؿؾ ،أو أجزاء مـ ُج َؿ ٍؾ تـتفل بؼافقة ،إٓ أهنا تختؾػ طـ ِّ
الش ْعر
الؿقزون ،ويتطابؼ ذلؽ تؿا ًما مع ما ُأوحل يف السقر إولك مـ الؼرآن .ويذهب
التطابؼ الشؽؾل بقـ طبارات الؽفـة والسقر إولك مـ الؼرآن إلك حدٍّ أبعد مـ
ذلؽ ،فقليت الخطاب يف صقغة الؿخاصبّ :
ٕن الؿتؽ ّؾؿ هق الؽاهـ الروحل
(الجـ) بقـؿا يؽقن الؽاهـ هق الؿخاصب .وكان الؽاهـ يم ّكد أققالف بصقغ
مؿقزة مـ ال َؼسؿ ،فق ِ
مثال بالسؿاء وإرض والـجقم والـقر والظالم وبلكقاع
ؼسؿ ً
ُ
َ
معقـة مـ الحققاكات والـباتات ،وتشبف هذه إكقاع الغامضة مِـ ال َؼ َس ِؿ ما بدأ بف
محؿد بعض السقر إولك ،وقد ٓحظ الؿعاصرون لؿحؿد هذا التطابؼ بقـ
العبارات الؿستخدمة يف الحالتقـ :ولذلؽ اهتؿقه بالؽفـقتقة»(.)1
( )1دروس قرآكقة ،ص .71يرى الؿرتجؿ أن الؿم ِّلػ يتبـّك وجفة كظر الؿستشرققـ ،وأكف سقر ّد طؾك ذلؽ
يف الػصقل التالقة لفذا الػصؾ .راجع حاشقة رقؿ ( ،)60ويعتذر الؿرتجؿ طـ باول يف ققلف« :قال
أمرت أن أطبد رب هذه البؾدة الذي حرمفا ولف كؾ شلء» ص 101بؼقلف« :هذه الصقاغة
محؿد :إكؿا
ُ
تقحل بلن الؿملػ يؼصد أن الرسقل ﷺ هق مم ّلػ الؼرآن ،إٓ ّ
أن أسالقب التعبقر يف الؾغة إلؿاكقة ٓ
تؿت بقـفؿا
تحتؿ ذلؽ» ،والعفدة هـا طؾك الؿرتجؿ ،فؾع ّؾف قد راجعف يف ذلؽ يف بعض الؾؼاءات التل ّ
كؿا ذكر يف الؽتاب ،وقد اطتذر الؿرتجؿ طـ الؿم ِّلػ يف ققلف« :لؼد كان طدد أتباع الـبل يزداد يف
صؿت ،وكان يؾتؼل هبؿ يف ِش ْعب خارج مؽة ،لقؼقؿقا الصالة التل أوجبفا جربيؾ طؾك محؿد» ص.76
قال الؿرتجؿ« :إن الؿملػ يؼصد الصالة التل ب َّؾغفا جربيؾ لؿحؿد ﷺ» حاشقة رقؿ ( ،)67وإذا كان

=
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ةحوث
وربؿا حاول إستاذ الؿرتجؿ أن يخ ّػػ مـ هذه الصدمات العـقػة التل
يقجففا باول لؾؼارئ الؿسؾؿ :فاطتذر طـف يف بعض حقاشل الؽتاب .ولؽـ
الحؼ
متابعتـا ٔراء الؿم ِّلػ حقل مصدر الؼرآن الؽريؿ تجعؾـا كتب ّقـ تذبذبف بقـ ّ
الؿـصرون
الذي يراه يف مصدر الؼرآن الؽريؿ ،وأكف مـ طـد اهلل ،وبقـ ما ير ّدده
ِّ
والؿستشرققن طـ هذا الؿصدر ،وهذه الرؤية تؼقم طؾك إدلة التالقة:
 -1يرى الؿم ِّلػ ّ
الرسؾ طـ الغـقصقة،
أن محؿدً ا قد أخذ
ّ
تصقره طـ ُّ
تصقره طـ
طؿا إذا كان محؿد قد أخذ
ّ
فـراه يؼقل ٓ« :بد لؾؿرء أن يتسا َءل ّ
الرسؾ طـ الروايات الغـقصقة التل كاكت مـتشرة آكذاك يف مؽة .إكـا كجد
ُّ
روايات ذات بـقة شبقفة يف الغـقصقة السقتقاكقة حقل محـة آدم ،وذلؽ ِض ْؿـ ما

=
هذا آستدراك سقػقد الؼارئ العربل الؿسؾؿ ،ففؾ سقػقد الؼارئ إلؿاين الؿسقحل أو العربل
أشؽ يف ذلؽّ .
الؿسقحل؟ ّ
إن باول يرى أن القحل ُأكزل طؾك محؿد ﷺ وهق كائؿ ،ويؼقل يف ذلؽ« :بعد
صقل سفر كان محؿد ّ
كثقرا ما يرى أحال ًما يف كقمف قبؾ أن يليت الػجر إٓ
يغط يف الـقم هذه الؾقؾة ،وكان ً
ً
رسقٓ يؼػ أمامف يحؿؾ يف يده لػافة تحتقي طؾك كؾؿات مخطقصة ،واقرتب
أكف أن رأى بقضقح تام
الؿ َؾؽ كؾؿة
وكرر ذلؽ ،فر ّدد محؿد أثـاء كقمف ما قالف َ
مـف وكاداه :اقرأ ،فر ّد محؿد بخقف :ما أكا بؼارئّ ،
ّ
وكلن هذه الؾػافة الؿؽتقبة قد ُأكزلت
أحس
الؿ َؾؽ ،وطـدما استقؼظ محؿد مـ كقمف َّ
بؽؾؿة ،ثؿ ابتعد طـف َ
َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ّ َ ُ ه ُ ه َ ح ً حَ
ّش أن يسي ٍِّ ٱّلِل إَِل وخيا أو
يف قؾبف» .دروس قرآكقة ،ص .73 ،72والر ّد يف ققلف تعالك :ﵟوٌا َكن ى ِب ٍ
َح ُح َ َ ُ ٗ
َ َٓ
َ
لَع َخه ٞ
َٔل َذ ُي ِ َ
ِٔح بِإ ِ حذُِِّۦ ٌَا ي َ َشا ٓ ُء ۚۡ إُِه ُّۥ َ ِ ٌّ
ِيًﵞ [الشقرى .]51:راجع :يف
اب أو يرشِو رش
ٌَِ ورا ِٕي خِج ٍ
الـبقات والسؿعقات ،ص ،83 ،82تلصقؾ ودحض شبفات ،لؾدكتقر /رضا الدققؼل ،مؽتبة صالح،
مصر ،الطبعة إولك1425 ،هـ.
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ةحوث
طرف مـ محتقيات الؿؽتبة الغـقصقة التل اكتُشػت طام 1946 /1945م يف
التصقرات كاكت معروفة يف م ّؽة قبؾ محؿد ّ
ّ
فنن
وٕن مثؾ هذه
كجع حؿادي...
ّ
ذلؽ سقف يؾؼل الضقء طؾك آيات قرآكقة ما وصػت ببساصة بلهنا مجرد
خطابة»(.)1
 -2طؾك الرغؿ مـ أن (باول) يلخذ طؾك الؽتاب الؿؼدّ س إساءتف طؾك
الصدد ،فقؼقل« :وطؾك خالف ما ُروي يف
كبل اهلل لقط ،ويـصػ الؼرآن يف هذا ّ
الؽتاب الؿؼدّ س طـ لقطّ ،
فنن الؼرآن ٓ يرمل بظالل سقئة طؾك شخصقتف» ،إٓ
أكف يعقد فقرىّ « :
أن هذه الؼصة قد أتت يف الؼرآن مـ الؽتاب الؿؼدّ س طرب آباء
الؽـقسة ،ووصؾت إلك كؿالفا يف الؼرآن» ،ثؿ يذكر أرقام السقر وأيات التل
ُذكِ َرت فقفا الؼصة ،وتستؿر رؤيتف يف ّ
أن الؼرآن يرجع مصدره إلك الؽتاب
أيضا ،فقؼقلّ « :
ولعؾ لروايات الؽتاب
الؿؼدّ س يف حديثف طـ قصة ُشعقب ً
أثرا غقر مباشر يف قصص الؼرآن ،فلهؾ مديـ ...إلخ»(.)2
الؿؼدس ً
يسجؾ
 -3ويستؿر يف هذه الرؤية يف حديثف طـ قصة مقسك ً
أيضا ،إٓ أكف ّ
ّ
أن محؿدً ا قد جعؾ آيات مقسك القاردة يف الؼرآن تس ًعا ً
بدٓ مـ طشرٕ :كف
أمرا ٓ يؾقؼ
حسب زطؿ باول« :-أ ّما أية العاشرة فؼد أكؽرها محؿد واطتربها ً( )1دروس قرآكقة ،ص.91
( )2دروس قرآكقة ،ص.95 ،94
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ةحوث
ّ
بالذات اإللفقة» ،ويؼقل« :البؼرة الحؿراء التل ورد ذكرها يف العفد الؼديؿ تصبح
صػراء يف الؼرآن»(.)1
 -4وإذا كان الؿرتجؿ قد اطتذر طـ الؿم ِّلػ يف بعض الؿسائؾ التل حال
ضعػ الؿؼدرة الؾغقية طـد الؿم ِّلػ مـ اإلصابة فقفا ،فن ّكف يصعب آطتذار طـف
ُ
يف ققلف« :وتم ّيد بعض الؼرائـ ّ
أن محؿدً ا ﷺ لؿ يعتؼد بداي ًة أن إسؿاطقؾ هق
يضحل بف هلل ،بؾ ضفر آطتؼاد بشؽ ٍؾ تدريجل يف مرحؾة
الذي كان طؾك أبقف أن
ِّ
ٓحؼة ،فػل سقرة (الصافات أيات - )111 :99يؼصد مـ ققلف تعالك:
ه
ِب إ َ َٰل َر ّّب َش َي ح
ﵟ َوكَ َال إ ّّن َذاْ ٌ
ِيَﵞ [الصافات ،]99 :إلك ققلف تعالك :ﵟإُِ ُّۥ ٌ حَِ
د
ٓ
ِ
ِِ
ِ
ِ
غ َِتادَُِا ٱل ح ٍُ حؤ ٌِِ َ
ِنيﵞ [الصافات -]111 :لؿ َي ِرد ذكر اسؿ آبـ الذي كاد أن ُي ْذ َبح.
َ َ ه ح َ ٰ ُ ح َ ٰ َ َ ّٗ ّ َ ه
ٱىصٰيِد َ
نيﵞ [الصافات،]112 :
أ ّما أيات التالقة :ﵟوبّشنّ بِإِشحق ُبِيا ٌَِ
ِ
وما بعدها حقث يبشر إبراهقؿ بنسحاق يؿؽـ أن تؽقن قد ُأ ِضقػت يف فرتة
ٓحؼة»( ،)2فؼقلف« :قد ُأضقػت» فقف غؿز صريح لؿصدر الؼرآن الؽريؿ ،حقث
يقحل ّ
بلن محؿدً ا ﷺ ،أو غقره قام هبذه اإلضافة ،كان يـبغل طؾك الؿم ِّلػ أن
يعدّ ل العبارة إلك (أ ّما أيات التالقة رقؿ [ ،]112وما بعدها فنهنا قد ُأكزلت بعد
ذلؽ حقث ّ
يبشر إبراهقؿ بنسحاق).
( )1دروس قرآكقة ،ص ،99 ،98وص .103 ،102ولؿ يعؼب إستاذ الؿرتجؿ طؾك ذلؽ بشلء.
( )2دروس قرآكقة ،ص ،99 ،98وص .103 ،102ولؿ يعؼب إستاذ الؿرتجؿ طؾك ذلؽ بشلء.
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 -5يتحدّ ث طـ قصة الغراكقؼ ،ويرى ّ
يتضؿـ يف ُس َق ِره إولك
أن الؼرآن لؿ
ّ
حسب تاريخ الـزول
طدا ًء لألصـام! فقؼقل« :لؿ
تضؿـ السقر إولك مـ الؼرآن َ
ّ
واضحا لألصـام ،بؾ ط ّؾفا كاكت تضع إصـام فؼط يف درجة إبـاء والبـات
طدا ًء
ً
الصدد تخربكا بعض الروايات ّ
أن
كبقرا -ويف هذا ّ
هلل -تعالك اهلل طؿا يؼقلـ ًّ
طؾقا ً
محؿدً ا أضاف الدطاء الؼديؿ الذي كان َيذكره الؼرش ّققن أثـاء صقاففؿ بالؽعبة إلك
َََ َحُ ُ ه
ََََٰ ه َ
ٱىل ٰ َ
ج َو حٱى ُػ هز ٰ
الَث
ما ذكر يف سقرة الـجؿ ،قال تعالك :ﵟأفرءحخً
ى  ١٩ؤٌِة ٱل ِ

ََ ُ ُ ه َ ُ َ َُ ح ُ َ
حُح
َ
َٰٓ
ٰ
ٱّلخرى  ٢٠أىسً ٱَّلنر وَّل ٱّلُثﵞ [الـجؿ ،]21 -19 :هؽذا يؿؽــا الؼقل بلن
الخاصة لبـات اهلل وشػعائف ربؿا لؽل يبـل طؾك
محؿدً ا أراد أن ُي ْب ِؼل طؾك الؿؽاكة
ّ
لؿا رفض محؿد فقؿا بعد هذا
هذا إساس كق ًطا مـ آتػاق مع وجفاء قريش ،ثؿ ّ
ّ
الحؾ القسط بشؽ ٍؾ قاصع :جاءت الصقاغة إخقرة لميات مـ سقرة الـجؿ كؿا
ح َ ه ٓ َ ح َ ٓ  َ ٞهحُ ُ َ ٓ َ ُ ح َ َ َُٓ ُ ه ٓ
ح َ ٗ
ٞ
ع َ
زي َٰٓ
ى  ٢٢إِن ِِه إَِل أشٍاء شٍيخٍْٔا أُخً وءاةاؤزً ٌا
يؾل :ﵟح ِيم إِذا ك حِص ٍَث ِ
ُ ح
َ ََ ه
َه ُ َ ه ه ه َ َ َح َ ح َ ُ ُ َََ ح َ َٓ ُ
َ
َ
ُ
ٰ
س وىلد جاءًْ
أُزل ٱّلِل ةِٓا ٌَِ شيط ٍ َۚ إِن يتتِػٔن إَِل ٱىظَ وٌا تٓٔى ٱّلُف ۖٗ
َُ َ حُ َ
َح ح َٰ َ َ
ه
َ
ٌَِّ هر ّب ِٓ ًُ ٱل ح ُٓ َد َٰٓ
ٰ
ٰ
ِۡلنس َِ ٌا تٍَّن ِ ٢٤هَّلِلَف ٱٓأۡلخِرة وٱّلوَل ٢٥ﵞ [الـجؿ-22 :
ى  ٢٣أم ل ِ
ِ
واضحا لؿحؿد طؾك ما يبدو يف الؿرحؾة الحرجة َّ
أن أي تؼديؿ أو
 .]25لؼد أصبح
ً

تلخقر لفذه إصـام بالـسبة إلك اإللف الحؼقؼل سقف يم ّدي يف ذات الققت إلك
إبعاد اهلل طـ التػاطؾ الؿباشر مع القاقع الؿعقش يف هذا العالؿ»(.)1

( )1دروس قرآكقة ،ص.90
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ّ « -6
إن إكبقاء هؿ حؿؾة العؾؿ الصحقح ،وإهنؿ ُيـْ َؼذون مع أتباطفؿ مـ أية
ّ
الـبقة يف ّ
ولؽؾ أمة ُي ْب َع ُث رسقل:
كؾ جقؾ،
كارثة ،وهذا
تصقر يرتبط بػؽرة ّ
ّ
التصقرات كاكت معروفة يف مؽة قبؾ محؿدّ ،
ّ
فنن ذلؽ سقف
وٕن مثؾ هذه
ّ
ِ
ِ
مجرد خطابة»(.)1
كثقرا ما ُوص َػ ْت ببساصة بلهنا ّ
ُيؾؼل الضقء طؾك آيات قرآكقة ً
وبعد طرض هذه ُّ
الش ُبفات حقل مصدر الؼرآن فنكـا كُجؿؾفا فقؿا يؾل ،ثؿ
كر ّد طؾقفا بعقن اهلل:
 َّإن مصدر الؼرآن هق إفؽار الغـقصقة ،والدياكة القفقدية والؿسقحقة
التل كاكت مـتشرة بؿؽة قبؾ بعثتف ،أو الؽتاب الؿؼدّ س ،أو ورقة بـ كقفؾ ،فؼد
كان مسقح ًّقا ،أو الؽفـة الؿـتشرون يف مؽة ،أو جربيؾ ڠ ،أو محؿد كػسفٕ :كف
يضقػ ويحذف كؿا يشاء ،وأكف حاول أن ُي ِ
حال وس ًطا يف مسللة إصـام،
قجدَ ًّ
ٍ
حؿؾة شديدة طؾك
فؽاكت مـف هذه الؿحاولة التقفقؼقة بقـ ما يف الؼرآن مِـ
إصـام ،وبقـ مدحفا ببعض أيات الؿذكقرة يف سقرة الـجؿ! كؿا كػفؿ مـ
كالم باولّ .
وإن يف الؼرآن آيات ما هل خطابة.
قبؾ اإلجابة طؾك الشبهة األولى التل يؼقل فقفا (باول)ّ :
إن الؼرآن مصدره
القفقدية أو الؿسقحقة ،سقاء كان ذلؽ طـ صريؼ الؽتاب الؿؼدّ س مباشرة ،أو
طـ صريؼ إفؽار الغـقصقة ٓ ،بد أن كتساءل :ما الغـقصقة؟ وهؾ كجد صدى

( )1دروس قرآكقة ،ص.91
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
مِـ أفؽارها يف الؼرآن الؽريؿ؟ وما صقرة العالقة بقـ محؿد ﷺ والقفقد
والـصارى يف مؽة والؿديـة؟ وهؾ كاكت هذه العالقة تسؿح بتع ّؾؿ محؿد لؾؼرآن
مـفؿ؟
فالغـقصقة التل يدَّ ِطل الؿستشرققن ويتابعفؿ (باول) ّ
أن محؿدً ا تل ّثر هبا
وأخذ طـفا الؼرآن« :مشتؼة مـ الؽؾؿة الققكاكقة (جـقصقص) ومعـاها :طؾؿ ،أو
معرفة ،أو حؽؿة ،أو طرفان ،وتستخدم الؽؾؿة إخقرة يف الؿعجؿ العربل
َ
شؽؾ
أخذت
لإلشارة لؾغـقصقة ،وهل حركة فؾسػقة ،وتعالقؿ ديـقة متـافرة،
ْ
التـقع وطدم التجاكس! اكتشرت يف الشرق إدكك
أكساق أسطقرية جؿقؾة يف غاية ّ
الؼديؿ يف الؼركقـ الثاين والثالث بعد الؿقالد ،ورغؿ طدم تجاكس أساصقرها
وتعالقؿفا وأفؽارها ،بؾ تـافرها فقؿؽـ الؼقل بلن إكساق الغـقصقة تدور يف
إصار الحؾقلقة الؽؿقكقة ،وتـطؾؼ الحؾقلقة الغـقصقة طادة مـ رؤية أثقـقة
ازدواجقة صارمة ترى ّ
إلفا خػ ًّقا خ ِّق ًرا (إلف
إلفا واحدً اً :
أن هـاك إلفقـ ولقس ً
ضاهرا ِش ِّر ًيرا (إلف العفد الؼديؿ) ،واإللف الظاهر هق اإللف
وإلفا
العفد الجديد)ً ،
ً
الصاكع الذي خؾؼ هذا العالؿ الؿادي»(.)1

( )1راجع :الؿقسقطة القفقدية والصفققكقة مادة (الغـقصقة) ،الؿجؾد الثامـ ،تعريػات الؿػاهقؿ
والؿصطؾحات إساسقة ،لؾدكتقر /طبد القهاب الؿسقري ،بقت العرب لؾتقثقؼ العصري والـظؿ،
والؿعجؿ الػؾسػل ،لعبد الؿـعؿ خػاجل ،مطبعة الدار الشرققة ،مصر ،الطبعة إولك1990 :م.
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ةحوث
والسمال -بعد هذا التعريػ لؾغـقصقة -أيـ كجد يف الؼرآن ضالل هذا
أي معبقد
أي شبفة فؽرية ٓتخاذ ِّ
الػؽر الغـقصل أو صداه؟ ففؾ كجد يف الؼرآن َّ
غقر اهلل؟
َ
ّ
الشرك
أي قارئ لؾؼرآن أو باحث فقف يرى بقضقح كقػ هاجؿ الؼرآن
إن َّ
والؿشركقـ ،وكقػ فـَّدَ -يف سقرة إكعام ،وإكبقاء ،والزمرَّ -
كؾ دطاواهؿ
الباصؾة ،وب َّقـ جفآهتؿ العؼؾقة ،وسذاجتفؿ الػؽرية! ّ
إن باول و َمـ تابعفؿ
ِ
وبخاصة ما كزل يف مؽة مـف مِـ
تضؿـف الؼرآن
ّ
يػتؼرون بشدّ ة إلك ففؿ طؿقؼ ل َؿا ّ
ٍ
معالجة ّ
لؽؾ ما يتع ّؾؼ بالعؼقدة التقحقدية ،فنذا قعدت هبؿ ثؼافتفؿ اإلسالمقة

َ َ َ ه ُ َ َ ه ُ ٓ ْ َٰ َ ح ح َ ح ه ُ َ
ٞ
نيٍۖ إِج ٍَا ْ َٔ إِلَّٰ ٞنٰخِد
فؾقؼرؤوا ققلف تعالك :ﵟوكال ٱّلِل َل تخ ِ
ني ٱذن ِ
خذوا إِلٓ ِ
َ َ َ
َٓ َ ٌَ ه هُ ََ َ
َ ه َ حَُ
ٔنﵞ [الـحؾ ،]51 :وققلف :ﵟل حٔ َكن ذِي ٍِٓا ءال ِٓث إَِل
ٱّلِل ىف َص َدحا ۚۡ
فإِي ٰ َي فٱرْت ِ
َ ُ ح ََٰ ه َ ّ ح
َه ُ
ُ َ
َ
ب ٱى َػ حر ِش خ هٍا يَ ِطفٔنﵞ [إكبقاء ،]22 :وققلف :ﵟ َءأَّتِذ ٌَِ
فصتحَ ٱّلِلِ ر ِ
َ ٗ َ
ُ ٓ َ ًَ
ه ح َٰ ُ ُ ّ ه ُ ح
َ َ
ُ ح
َ
ض َل تغ َِ خ َِّّن شفٰ َػ ُخ ُٓ حً ش حيـٔا َوَل
دوُِِّۦ ءال ِٓث إِن ي ِرد ِن ٱلرخمَ ة ِ ٖ
َ هَ ُ ْ
ُ ُ
ٗ ُح َ ُ ْ َ ُ
ُ
ونﵞ [يس ،]23 :وققلف :ﵟأ ِم ٱَّتذوا ٌَِ دوُِِّۦٓ َءال َِٓث ۖٗ كو ْاحٔا ةُ حرهٰ َِس ح ًۖٗ
يِ ِلذ ِ
َ َ
ح ُ َ ه َ َ ح ُ َ َ ح َ ح َ ح َ ُ ُ ح َ َ ح َ ُ َ حَ َ
ٱۡل هق ۖٗ ذ ًُٓ
هٰذا ذِنر ٌَ ٌ ِِع وذِنر ٌَ رت ِِل ۚ ةو أزَثًْ َل حػئٍن
َ ح
ُّ ُ َ ٓ
ح
ُ َ
َ َ
ٌُّ حػ ِرعٔنﵞ [إكبقاء ،]24 :وققلف :ﵟ َو حش َـٔو ٌَ حَ أ حر َشي َِا ٌَِ ر حتي ِم ٌَِ رشي ِِا
َ
ح َ َ
ٗ
َ
أ َج َػ حي َِا ٌَِ ُدون ه
ٱلرِنَٰمۡح َءال َِٓث ُح حػ َت ُدونﵞ [الزخرف ،]45 :وققلف :ﵟِإَوذ كال
ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َه ُ ح َ ً َ َ ً ّٓ َ ٰ َ ََح َ َ
إةح َرْٰ ُ
م ِِف َع َلوٰ
خذ أضِاٌا ءال ِٓث إ ِ ِّن أرىم وكٔم
ِيً ِّلبِيِّ ءازر أتخ ِ
ِ
ٖ
َ
ح
َ
ح َ
ه
ُّ
ٱّلِل َيٰػ َ
ُج كُي َ
يَس حٱب ََ َم حر َي ًَ َءأ َ
ج
نيﵞ [إكعام ،]74:وققلف :ﵟِإَوذ كال ُ ِ
ٌت ِ ٖ
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
ه َ َ ُ ح ََٰ َ َ َ ُ ُ ٓ َ ح َُ َ
ه ُ
َ ُ ّ َ َٰ َ ح
ُ
ل هِيِ ِ
ون ٱّلِلِۖٗ كال شتحِم ٌا يسٔن َِل أن أكٔل
ِذ
ني ٌَِ د ِ
وِن وأ ِّم إِلٓ ِ
اس ٱَّت ِ
ُ ُ ُح
ََٓ َ حَ
َ َ
َح
ََ َ
َ َح
َّ
َ
ُ
ِج كي ُخ ُّۥ ذل حد غي حٍِ َخ ُّ ۚۡۥ ت حػي ًُ ٌَا ِِف جف َِس وَل أغيً ٌا ِِف
ق إِن ن
ٌا ىي َس َِل ِِب ٍ ۚ
َ ح َ ه َ َ َ َ هٰ ُ ح ُ
ُ
ٔبﵞ [الؿائدة.]116 :
جفصِم ۚۡ إُِم أُج غلً ٱىغي ِ

ً
ضالٓ ٔلفة الشر وآلفة الخقر التل تؼقم
ففؾ كجد يف هذه أيات الب ِّقـات

طؾقفا إفؽار الغـقصقة؟
ّ
إن الؼقل بالتشابف بقـ الؼرآن وإفؽار الغـقصقة ساقط ٓ أساس لف ،بؾ ٓ
كجد ً
دلقال واحدً ا يؿؽـ أن ي ّتخذه الطاطـقن تؽلة يف الؼقل بف(.)1
وأ ّما الؼقل ّ
بلن محؿدً ا ﷺ أخذ هذا الؼرآن طـ القفقد والـصارى ففاك
تسجؾفا باحثة مسقحقة -
تصقيرا لؾعالقة بقـ محؿد ﷺ وأصحاب هاتقـ الدياكتقـ ّ
ً
والحؼ ما شفدت بف إطداء -تؼقل (كاريـ أرمسرتوكج) ٓ« :يسع اإلكسان إٓ أن
ّ
ُيدْ َه َش لؾعبؼرية الروحقة لؾـبل محؿد الذي لؿ تؽـ لف أ ّية صؾة تؼري ًبا بالقفقد أو
حتؿا
بالـصارى الؿؿارسقـ لديـفؿ ،وكاكت معرفتف بتؾؽ الؽتب السؿاوية إولك ً
معرفة بالغة الضآلة ،ومع ذلؽ فؼد كجح يف الـػاذ إلك قؾب الخربة بديـ
التقحقد»(.)2
( )1ولؿـ يريد تلكقد ذلؽ فؾقرجع إلك مقسقطة القفقد والقفقدية والصفققكقة ،لؾدكتقر /طبد القهاب
الؿسقري ،مادة الغـقصقة وأفؽارها وكشلهتا التاريخقة وطالقتفا بالقفقدية.
( )2سقرة الـبل محؿد ،لؽاريـ أرمسرتوكج ،ص ،153 ،152الطبعة الثاكقة1998 :م ،كتاب مجؾة سطقر،
ترجؿة :د .فاصؿة كصر ،د .محؿد طـاين ،وٓ شؽ أهنا تعـل بؼقلفا« :بالغة الضآلة» أي :معرفة قؾقؾة ٓ
يـتج طـفا وحل.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
كؼال طـ القفقد
وٓ شؽ أن هذا لقس طـ طبؼرية محؿد ،كؿا أهنا لؿ تؽـ ً
أو الـصارى ،وإكؿا هل مـ وحل اهلل تعالك ،بؾ تم ّكد هذه الباحثة ّ
أن العرب
ِ
ـشئ
كؾفؿ لؿ يؽـ لفؿ مـ العالقات الثؼافقة بالقفقد والـصارى ما مـ شلكف أن ُي َ
لثقرا بقـ الؽتب السؿاوية والؼرآن ،فتؼقل« :يف القاقع ّ
إن طرب الحجاز لؿ يؽـ
ت ً
لفؿ سقى ِص َالت قؾقؾة بالؿسقحققـ ،وكاكقا ٓ يؽادون يعرفقن شق ًئا طـ
الؿسقحقة ،ولؿ تؽـ العرب حتك وفاة محؿد تعرف شق ًئا طـ الؽـائس الؿزدهرة
يف سقريا وفؾسطقـ»(.)1
وتب ّقـ كاريـ ّ
أن البقن شاسع بقـ ما كزل طؾك محؿد ﷺ وبقـ العؼقدة
الؿسقحقة فتؼقل« :وهؽذا فعـدما صؾب محؿد مـ قريش أن يؼبؾقا أن ما جاءه
هق تـزيؾ مـ اهلل لؿ يؽـ الؿقافؼة طؾك طؼقدة ٓهقتقة أو مجؿقطة مـ إفؽار
كص طؾك أرثقذكسقة ٓهقتقة»( ،)2ويف مقضع
الالهقتقة :إِ ْذ ٓ يقجد يف اإلسالم ّ
تـص (كاريـ) طؾك طدم معرفة محؿد لؾتقراة واإلكجقؾ فتؼقل« :كاكت
آخر ّ
معرفة محؿد باإلكجقؾ والتقراة محدودة ،كؿا أكـا كجد يف الؼرآن إكبقاء الذيـ
ِ
مذكقريـ طؾك قدم الؿساواة مع أكبقاء التقراة واإلكجقؾ،
يبجؾفؿ العرب
ّ
وتعؽس قصص إكبقاء يف الؼرآن وضع محؿد والؿسؾؿقـ إوائؾ يف مؽة،

( )1سقرة الـبل محؿد ،لؽاريـ أرمسرتوكج ،ص.114
( )2سقرة الـبل محؿد ،لؽاريـ ،ص.197
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ةحوث
وردت يف الؽتاب الؿؼدس»،
طؿا تعؽسف الؼصص اإلكجقؾقة كؿا
ْ
كثقرا ّ
وتختؾػ ً
وتؼقل« :ولقس لدى الؿسقحققـ ما يعادل التقراة والشريعة ،وهؿ يؿقؾقن
لالطتؼاد ّ
كقطا
أن تؾؽ الشعائر الديـقة ٓ بد وأهنا طبء معقق باإلضافة إلك كقهنا ً
مـ الروحاكقة هاجؿفا العفد الجديد ،وكدَّ َد هبا بقلس كجزء مـ هجقمف طؾك
الؿسقحققـ القفقد»(.)1
ولؽـ قد يجادل بعض الؿستشرققـ فقؿا قالتف كاريـ ،ويحاولقن ِذ ْكر ما
كان يف الجاهؾقة مـ ِش ْعر لبعض ُشعراء الـصارى ،فـؼقلّ :
إن البقن شاسع بقـ
الؼقل يف ِّ
الش ْعر والؼقل يف الؽتب السؿاوية التل تب ّقـ أصقل العؼائد ،وأحؽام
الشرائع ،وآداب الحقاة اإلكساكقة ،والذي يراجع أصقل الدياكتقـ :الؿسقحقة التل
لتصححفا :يرى ِصدْ ق ما قالتف
يممـ هبا باول ،واإلسالمقة التل جاءت بعدها
ّ
(كاريـ) يف هذا الصدد ،إِ ْذ تؼقل« :إذا كاكت الؿسقحقة ت ّتسؿ برؤية تشاؤمقة إلك
إول لخطقئة
حدّ ما لؾعالؿ الطبقعل بسبب آطتؼاد بلكف اكتؽس وفؼد كؿالف ّ
اإلكسانّ ،
فنن اإلسالم ٓ يممـ بسؼقط اإلكسان يف الخطقئة إصؾقة بالؿعـك
الؿسقحل ،وٓ يؼقل ّ
بلن الؿقت وإلؿ وإحزان تؿ ّثؾ طؼقبات لإلكسان طؾك
سؼقصف إول .الؼرآن ٓ يطؾب مـ الؿسؾؿقـ أن يتخ َّؾقا طـ العؼؾ ،فأيات
ّ
يحث الؿسؾؿقـ طؾك أن
مقجفة إلك ققم يعؼؾقن ،ولؼقم ٓ يعؼؾقن ،والؼرآن
( )1سقرة الـبل محؿد ،لؽاريـ أرمسرتوكج ،راجع صػحات.389 ،197 ،154 ،153 :
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ةحوث
يـظروا إلك أيات يف العالؿ الطبقعل ،وأن يتد ّبروها بعـاية ...ولؿ يـشل يف يقم
أي صراع بقـ البحث العؾؿل العؼالين وبقـ الديـ يف الرتاث
مـ إيام ُّ
اإلسالمل طؾك كحق ما حدث يف الؼرن التاسع طشر يف الؿسقحقة»(.)1
َ
الؿطقلة طـ الباحثة الراهبة الؿسقحقة (كاريـ) ٓ
الـؼقل
ذكرت هذه
لؼد
ُ
ّ
ٕهنا أصدق ً
ققٓ وأدطك لؾؼبقل لدى الطاطـقـ يف مصدر الؼرآن مـ
فح ْسب ،وإكؿا ٕهنا ٓ تزال تعتـؼ دياكة الؿسقحقة ،وما
الؿستشرققـ وغقرهؿ َ
زالت تؿارس الرهبـة(.)2
ولؽـفا مع ّ
كؾ هذه آطتبارات التل ذكرهتا ٓ تغـل أققالفا طـ الحجج
الساصعة التل ذكرها طؾؿاء اإلسالم يف دحض هذه آفرتاءات التل قال هبا
قديؿا ،وتابعفؿ فقفا (باول) حدي ًثا ،ولإلمام محؿد طبده ر ّد كاصع
الؿستشرققن ً
طؾك الؼقل بتلثر محؿد ﷺ بالتقراة واإلكجقؾ ،أو أهنؿا مصدَ َرا الؼرآن ،يؼقل
اإلمامّ « :
إن أدكك مؼاركة بقـ أصقل الديـ اإلسالمل وأصقل الدياكة الؿسقحقة
تبقـ استؼاللقة الؼرآن يف مصدره اإللفلِ :
فؿـ الؿعؾقم ّ
أن الدياكة الؿسقحقة تؼقم
ّ
دلقال طؾك
يف أصقلفا طؾك الخقارق ،فنذا قرأت إكاجقؾ فال تجد لؾؿسقح ڠ ً
ِصدْ قِف إٓ ما كان يصـع مـ الخقارق ،وطددها يف إكاجقؾ يطقل شرحف.
( )1سقرة الـبل محؿد ،لؽاريـ ،ص.197
( )2راجع مؼدمة كتاب :سقرة الـبل محؿد ،لؽاريـ.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
وإصؾ الثاين :سؾطة الرؤساء ،وقد أحؽؿ هذه السؾطة ما ورد يف إكجقؾ م ّتك
( :19 :16أططقؽ مػاتقح مؾؽقت السؿاواتّ ،
فؽؾ ما تربطف طؾك إرض
يؽقن مربق ًصا يف السؿاواتّ ،
ً
محؾقٓ يف
وكؾ ما تح ّؾف طؾك إرض يؽقن
السؿاوات) ،وهذا مـح لؾرؤساء الديـ ّققـ يف الؿسقحقة سؾطة طؾك الؿرؤوسقـ
يف طؼائدهؿ وما تؽـّف صدورهؿ ،وإصؾ الثالث :ترك الدكقا وآكؼطاع لمخرة:
الر ُسؾ ،وإصؾ الرابع :اإليؿان بغقر
تجد ذلؽ يف إكاجقؾ ويف أطؿال ّ
الؿعؼقل ،فاإليؿان مـحة ٓ دخؾ لؾعؼؾ فقفّ ،
وإن مـ الدِّ يـ ما هق فقق العؼؾ،
قال الؼديس (أكسؾقؿ)( :يجب أن تعتؼد ً
أوٓ بؿا يعرض طؾك قؾبؽ بدون كظر،
ثؿ اجتفد بعد ذلؽ يف ففؿ ما اطتؼدت ،والؽقن وما فقف ٓ يفؿ الؿممـ أن يجقؾ
أن الؽتب الؿؼدّ سة حاوية ّ
فقف كظره) ،وإصؾ الخامسّ :
لؽؾ ما يحتاج إلقف
البشر يف الؿعاش والؿعاد ،وإصؾ السادس :التػريؼ بقـ الؿسقحققـ وغقرهؿ،
حتك إقربقـ ،جاء يف اإلصحاح العاشر مـ إكجقؾ م ّتك [ ٓ( :]34تظـقا أين
جئت ُٕ ِلؼل سال ًما طؾك إرض ،ما جئت ُٕلؼل سال ًما ،بؾ سق ًػا [ ]35جئت
ٕفرق اإلكسان ضدّ أبقف ،وآبـة ضدّ أمفا ،والؽـة ضد حؿاهتا وأطداء اإلكسان
ّ
أهؾ بقتف)»( .)1ويف مؼابؾ هذه إصقل كـظر أصقل اإلسالم لـرى مدى ما بقـ

( )1راجع :إطؿال الؽامؾة لإلمام محؿد طبده (( )283 -277 /3باختصار شديد) .وكتج طـ هذه
ِ
إصقل ما ُمؾِ َئت بف كتب التاريخ مـ آثار غاية يف السقء طؾك كػقس البشر الؿممـقـ هباّ ،
ب
ولعؾ ما ُكت َ

=
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
أصقل الدياك َت ْقـ مـ بقن شاسع« :إصؾ إول :الـظر العؼؾل لتحصقؾ اإليؿان،
وإصؾ الثاين :تؼديؿ العؼؾ طؾك ضاهر الشرع طـد التعارض ،وإصؾ الثالث:
ال ُبعد طـ التؽػقر ،وإصؾ الرابع :آطتبار بســ اهلل يف الخؾؼ ،وإصؾ
ََ ّ
الخامس :قؾب السؾطة الديـقة واإلتقان طؾقفا مـ أساسفا ،يؼقل تعالك :ﵟفذنِ حر
هَٓ َ َ ُ َ ّ
ه ح َ ََ
َ
ح
ح
ٞ
ُ
إِجٍا أُج ٌذنِر  ٢١ىصج غيي ًِٓ ةٍِطي ِط ٍرﵞ [الغاشقة ،]22 -21 :وإصؾ

السادس :حؿاية الدطقة مـ ًعا لؾػتـ ،وإصؾ السابع :مق ّدة الؿخالػقـ يف
العؼقدة ،وإصؾ الثامـ :الجؿع بقـ مصالح الدكقا وأخرة...
وهذه الؿؼاركة هل التل جعؾت أحد الؼساوسة الربوتستاكت يؼقل :إذا كان
الدِّ يـ الؿسقحل لقس شق ًئا سقى الؽثؾؽة الؿحتاجة إلك اإلصالح أو الؽثؾؽة
التل دخؾفا اإلصالح بالػعؾ (الؿذهب الربوتستاكتل) فالؼرن الؿقيف لؾعشريـ ٓ
يؽقن مسقح ًّقا أبدً ا»(.)1

فؿـ لؿ يستطع طؼد هذه الؿؼاركة التل أوفاها اإلمام ح ّؼفا ،وذكر أصقل
الخالف بقـ القفقدية والؿسقحقة مـ جاكب ،وبقـ اإلسالم مـ الجاكب أخر:

=
طـ محاكؿ التػتقش أوضح دلقؾ طؾك ذلؽ .الؿرجع كػسف ( ،)294 -284 /3وراجع-301 /3( :
.)314
( )1راجع :إطؿال الؽامؾة لإلمام محؿد طبده ( ،)356 /3لرتى ما كتج طـ هذه إصقل مـ حضارة
إسالمقة وفؽر إسالمل راق.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
ف ْؾ َقجؾِ ْس أمام الؼرآن الؽريؿ لقرى كقػ تحدَّ ث الؼرآن طـ القاقع العربل وقت
أي وقت يرتؽس فقف إلك الجاهؾقة -وكقػ يتحدّ ث طـ العؼؾقة
كزولف -ويف ّ
العؾؿقة ٕهؾ الؽتاب مـ القفقد والـصارى لقرى هؾ كان الؼرآن صدى لفمٓء
أو أولئؽ؟ يؼقل الدكتقر /طبد اهلل دراز يف بقان ذلؽ« :يؼقل الؿؾحدونّ :
إن
الؼرآن هق إثر التاريخل القحقد الذي يؿ ّثؾ روح طصره أصدق تؿثقؾ ،ثؿ يؿ ّثؾ
هبا أكؽك تؿثقؾ ،ومِـ ققلفؿ كدطقهؿ لؼراءة الؼرآن فؾقؼرؤوا الزهراويـ (البؼرة
وآل طؿران) وما فقفؿا مـ الؿحاورة لعؾؿاء القفقد والـصارى يف العؼائد
والتقاريخ وإحؽام ،أو لقؼرؤوا ما شاؤوا مـ السقر الؿؽقة والؿدكقة التل فقفا
يصقر لـا
بلي لسان يتؽ ّؾؿ طـفؿ الؼرآن ،وكقػ
ّ
ذكر ٕهؾ الؽتاب ،ويـظروا ّ
طؾقمفؿ بلهنا الجفآت ،وطؼائدهؿ بلهنا الضالٓت والخرافات ،وأطؿالفؿ
بلهنا الجرائؿ والؿـؽرات ،وراجع طؾك سبقؾ الؿثال[ :آل طؿران ،65 :البؼرة:
 ،140آل طؿران ،93 :البؼرة ،102 :آل طؿران ،181 ،64 :والؿائدة،18 :
 ،73 ،72والـساء ،]161 :155 :ففؾ ترى بعد هذا ك ّؾف صقرة أساتذة يتؾؼك
معؾؿا يصحح لفؿ أغالصفؿ،
طـفؿ صاحب الؼرآن طؾقمف ،أم بالعؽس ترى مـف
ً
ويـعل طؾقفؿ سقء حالفؿ؟»(.)1

( )1الـبل العظقؿ ،ص .71ويؼقل الدكتقر /دراز« :والراسخقن يف العؾؿ مـ أهؾ الؽتاب آمـقا بف وصدققا
ما فقف ،راجع [الرطد  ،]43فؾق كاكقا لؿحؿد معؾؿقـ ٔمـقا بلكػسفؿ ً
فؿـ زطؿ أن
بدٓ مـ اإليؿان بفَ ،

=
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
وٓبـ خؾدون تصقير اجتؿاطل دققؼ يف هذه الؿسللة ي ّتػؼ مع هذا التحؾقؾ
الدققؼ الذي قالف الدكتقر /دراز ،يؼقل ابـ خؾدون طـ حال طؾؿاء القفقد
بدو طقا ّم مثؾ العرب البدو أكػسفؿ ،وكاكقا
والـصارى وقت كزول الؼرآن« :إهنؿ ٌ
ٓ يعرفقن طـ ديـفؿ إٓ ما يعرفف العا ّمة مـ أهؾ الؽتاب»(.)1
ّ
سائال يسلل :وهؾ كاكت ُك َسخ التقراة واإلكجقؾ آكذاك مؽتقبة
ً
ولعؾ
بالعربقة ،ومـتشرة بقـ العرب وأهؾ الؽتاب حتك يسفؾ طؾك محؿد قراءهتا
طؾك فرض طؾؿف الؼراءة -والـؼؾ طـفا؟ ويجقب الدكتقر /دراز طؾك هذاالتساؤل بؼقلف« :لؿ تظفر الحاجة إلك ترجؿة الؽتاب الؿؼدّ س إلك الؾغة العربقة
إٓ يف الؼركقـ التاسع والعاشر لؾؿقالد»(.)2

=
محؿدً ا كان يع ِّؾؿف َب َشر فؾقؼؾ لـا :ما اسؿ هذا الؿع ِّؾؿ؟ ومـ ذا الذي رآه وسؿعف؟ وماذا سؿع مـف؟ ومتك
كان ذلؽ؟ وأيـ كان؟ وراجع كالم د /دراز طـ الحدّ اد الرومل ،ص ،80الذي ا ّدطك الؿستشرققن أكف
كان مع ِّؾ ًؿا لؿحؿد ﷺ ،وتػسقره سقرة الـحؾ.103 :
( )1راجع :مؼدمة ابـ خؾدون ،ص ،487دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت -لبـان ،الطبعة إولك1421 :هـ.
( )2راجع بحث( :مطاطـ الؿستشرققـ يف رباكقة الؼرآن) د /طبد الرزاق هرماس ،ص ،142 -133مجؾة
الشريعة والدراسات اإلسالمقة ،السـة الرابعة طشرة ،العدد الثامـ والثالثقن ،ربقع أخر 1420هـ.
يؼقل هرماس« :وكان ّ
كؾ ما لدى القفقد والؿسقحققـ يف جزيرة العرب بعض الصحػ التل يـسبقهنا
لؿا أكؽروا طؼقبة رجؿ
إلك التقراة واإلكجقؾ ،ومـفا تؾؽ الصحػ التل أخرجفا يفقد يثرب لؾـبل ﷺ ّ
الزاين الؿحصـ» .اكظر الحديث يف الجامع الصحقح لؾبخاري ،كتاب الحدود ،باب أحؽام أهؾ الذمة

=
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
إذن فؾؿ يؽـ أمام محؿد ﷺ ك َُس ٌخ مِـ التقراة أو اإلكجقؾ بالؾغة العربقة
لقـؼؾ طـفا بقاسطة أو بغقر واسطة ،وقد أفاض الدكتقر /طبد الراضل
طبد الؿحسـ يف بقان استحالة رجقع محؿد ﷺ لؾتقراة أو اإلكجقؾ ،وذلؽ
بالـظر إلك تاريخ ترجؿتفا إلك العربقة فؼالّ « :
إن تاريخ ترجؿة العفد الؼديؿ
حائال أمام شبفة التع ُّؾؿ مـفؿا :وذلؽ ٕن الـسخة العربقة
ً
والعفد الجديد يؼقم
لفذه الؽتب لؿ تؽـ مقجقدة يف طفد الـبل ﷺ ،وٓ بعده بؼرون ،وهذا ما أكَّده
الؼس روبقر شدياق يف تحؼقؼف لؽتاب (الر ّد الجؿقؾ لؾغزالل) :إِ ْذ أثبت أكف لؿ
ّ
أي ترجؿة طربقة لؾعفد
يؽـ يف طصر الغزالل وهق الؼرن الخامس لؾفجرة ّ
كص طربل لؾتقراة فلبعد يف آستحالة ،إضاف ًة إلك أكف لؿ
الجديد ...وأ ّما وجقد ّ
يؽـ يف مؽة أحدٌ مِـ طؾؿاء القفقد يؿؽـ آ ّدطاء ّ
بلن محؿدً ا تع َّؾؿ مـف ،وأ ّما
الزطؿ بنمؽاكقة اإلفادة مـ يفقد الؿديـة فذلؽ باصؾ مـ الـاحقة التاريخقةّ :
ٕن
السقر الؿؽقة هل التل طرضت أصقل قصص التقراة بتػاصقؾفا الدققؼة مثؾ:
(إطراف ،ويقكس ،وهقد ،وإبراهقؿ ،ويقسػ ،والحجر ،واإلسراء ،والؽفػ،
ومريؿ ،وصف ،وإكبقاء ،والشعراء ،والـؿؾ ،والؼصص ،والعـؽبقت ،وسبل،
ّ
محؾ الـزاع مـ
و(ص) ،والذاريات)...إلخ ،وذلؽ يعـل اهنقار الدطقى

=
وإحصاهنؿ ،ويؼقل هرماس« :ويؿؽـ الرجقع إلك اإلسرائقؾقات يف كتب التػسقر لبقان ما كؼؾف طؾؿاء
التػسقر طـ القفقد والـصارى مـ أفؽار فقفا مـ التـاقض ما ٓ يؼبؾف طؼؾ ،وٓ يـفض بف كؼؾ».
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
الـص مقضع الدطقى مقجقد يف زمـف ﷺ ،وٓ إمؽاكقة الؼراءة
أساسفا ،فال ّ
الؿدَّ َطك طؾقفّ .
إن ك َُس َخ العفد الؼديؿ والجديد
سبقؾ اإلفادة متق ّفرة لدى ُ
ِ
أي ك َُسخِ العفد الؼديؿ أفاد محؿد
الؿتعدّ دة تحقل دون الؼقا ِم هبذه اإلفادة :فؿـ ّ
ﷺ؟ هؾ مـ تقراة السامرة أم مـ الرتجؿة السبعقـقة ،أم تقراة ِ
العرباكققـ؟ ومـ
أي إكاجقؾ أفاد؟ أمِـ إكجقؾ إرثقذكس أم مِـ إكجقؾ الؽاثقلقؽ ،أم مـ
ّ
ممخرا يف وادي قؿران
إكجقؾ الربوتستاكت ،أم إكجقؾ إرمـ؟ أم مؿا تؿ اكتشافف
ً
بإردن؟ أو يف كجع حؿادي بؿصر؟»( ،)1ولؼد كان باول مقضقط ًّقا طـدما تساءل
قائال :هؾ تحتاج الدياكة الؿسقحقة إلك دياكة بعدها لتؽؿؾفا؟ وكان جقابف:
ً
كعؿ(.)2
ولق أكف أجاب طؾك هذا التساؤل إجابة شافقة ٓكتفك إلك ِذ ْكر ّ
كؾ ما ذكركاه
أن يف الر ّد طؾك هذه ُ
ور َّد َد ما قالف
الش َبف ،بؾ و َل َؿا أثار مثؾ هذه إقاويؾ يف كتابفَ ،
( )1الغارة طؾك الؼرآن ،لؾدكتقر /طبد الراضل محؿد طبد الؿحسـ ،ص ،67 ،66 ،63دار قباء لؾـشر،
ّ
حؼ محؿد ﷺ حتك
ويظؾ هذا الؼقل
الؼاهرة ،الطبعة إولك1421 ،هـ= 2000م (بتصرف).
صحقحا يف ّ
ً
وإن اختؾػ الباحثقن يف تحديد الزمـ الذي ُترجؿت فقف التقراة إلك العربقة ،فؿـ الؿم ّكد أكف لؿ تؽـ بقـ
يدي الـبل ﷺ كسخة طربقة مـ التقراة أو اإلكجقؾ ،ودلقؾ ذلؽ ما أخرجف البخاري طـ أبل هريرة« :كان أهؾ
الؽتاب يؼرؤون التقراة ِ
ويػسروهنا بالعربقة ٕهؾ اإلسالم ،فؼال رسقل اهلل ﷺُ ٓ :ت َصدِّ ققا أهؾ
بالعرباكقة
ّ
ُ
ه
َ َه
ٱّلِلِ َو ٌَا ٓ أُز َل إ ِ َ ح
الؽتاب ،وٓ ِّ
ّل َِاﵞ  »...أية [البؼرة ،]136 :فؾق كاكت هـاك
تؽذبقهؿ ،وققلقا :ﵟءاٌِا ة ِ
ِ
كسخة طربقة لؾتقراة لؿا كان ذلؽ .صحقح البخاري ( ،)136 /9صبعة دار الشعب ،مصر1960 ،م.

( )2دروس قرآكقة ،ص.132
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
السابؼقن لف مـ الؿستشرققـ ،ومـ البداهة أن كؼقلّ :
إن ديـًا يحتاج إلك ِديـ آخر
ِ
ّ
محؾ بحث مـ أتباطف طـ هذا الديـ
أقر باول ٓ -بد أن يؽقن
ُي ْؽؿ ُؾف -كؿا ّ
الؿ ْؽ ِؿؾ لديـفؿّ ،
وأن طؾقفؿ إذا وجدوا الدّ يـ الذي ُي ْؽ ِؿؾ ديـَفؿ -إن كاكقا جا ّديـ
ُ
يف بحثفؿ صادققـ يف دطقاهؿ -أن يسارطقا إلك اطتـاقف ّ
والذود طـف .وأكا أزطؿ أن
ومصححا لتقراة
ديـ اإلسالم وكتابف الؼرآن هق هذا الدِّ يـ الذي أكزلف اهلل ُمؽؿ ًال
ً
مقسك وإلكجقؾ طقسك ڽ.
والدلقؾ طؾك ذلؽ إذا أراده باول مـ الؼرآن لقؼدِّ مف كدرس مـ دروسف
َ َ َ َ ُ
سً ٌّ ََِ ّ
ٱَّلِيَ ٌَا َو ه ٰ
َّص ةِِّۦ
الؼرآكقة ٕبـاء ديـف ف ْؾ َقت ُْؾ طؾقفؿ ققلف تعالك :ﵟَشع ى
ِ
ُ ٗ َ ه ٓ َح َ حَٓ َح َ
ِئٍا ْ ّ
ِيَس أَ حن أَر ُ
ٱَّل َ
م َو ٌَا َو هض حي َِا ةِّۦٓ إةح َرْٰ َ
ِيً َو ُم َ ٰ
َٔس َوغ َ َٰۖٗٓ
ِيَ
ُٔخا وٱَّلِي أوخيِا إِّل
ِ ِ
ََ َََهُ ْ
َ ٓ
ََُ ََ حُ ح
َ َ َ ح ُ ُ ح َح هُ َح
ِب إ ِ َ ح
َي َخ ٓ
ّلِّ ٌََ يَشا ُء
ٱّلِل
ّ
ّل
إ
ً
ْٔ
غ
د
ح
ا
ٌ
ِني
ك
ّش
ٍ
ٱل
لَع
ُب
ن
ّ
ِي
ذ
ِ
ِ
ِ ۚ
وَل تخفركٔا ۚ
ِ
ِ
ّلِّ ٌََ يُن ِ ُ
َو َي حٓد ٓ
ِي إ ِ َ ح
يبﵞ [الشقرى.]13 :

ِ
فنضاف ًة إلك ّ
كقحا وإبراهقؿ ومقسك وطقسك
اهلل بف ً
أن الؼرآن امتدا ٌد ل َؿا َّ
وصك ُ
ِ
مفقؿـًا طؾقفا ومصدِّ ًقا لؿا
فنكف -بالـسبة لغقره مـ الؽتب السؿاوية السابؼة -جاء
ََ َحَٓ َح َ
ٱۡل ّق ُم َط ّد ِٗكا ل ّ ٍَِا َب ح َ
م حٱىه َِتٰ َ
ب ة حَ
الحؼ ،يؼقل سبحاكف :ﵟوأُزَلا إِّل
ني يَ َديحِّ
فقفا مـ ّ
ِ ِ
َ ح َٰ َ ُ َ ح ً َ َح َ ح ُ
ُز َل ه ُ
ٱّلِلۖٗ َو ََل حَ هتت حع أَ حْ َٔا ٓ َء ُْ حً َخٍاه
سً ةَ حي َِ ًُٓ ة ٍَا ٓ أَ َ
ب ومٓي ٍِِا غييٍِّۖ فٱخ
ِ
ِ
ٌَِ ٱىهِت ِ
ُ
ح
َ ٓ َ َ َ حَ ّ ُ ّ
ٗ
ُ ح ح َ ٗ َ ح َ ٗ َ َ ح َ ٓ َ ه ُ ََ َ ُ
ۡل َػيس حً أ هٌث
ِك َج َػي َِا ٌِِسً َِشغث وٌِِٓاجا ۚۡ ولٔ شاء ٱّلِل
جاءك ٌَِ ٱۡل ِ ۚ
قى ٖ
ح
َ
ّ حُ ُ
َٗ َ
ُ
َ ٓ َ ُ َ ح َ ُ ْ َحَ
ه َح
ج ُػس حً
َنٰخِدة َول ٰ ِ
سَ ِّلَتي َٔك حً ِِف ٌا َءاحىٰس حًۖٗ فٱشتتِلٔا ٱۡلير ٰ ِ ۚ
ت إَِل ٱّلِلِ مر ِ
َح ُ َ
َ ٗ ََُّ ُ ُ
سً ة ٍَا ُن ُ
ِخ حً ذِيِّ َّت َخي ِفٔنﵞ [الؿائدة ،]48 :وكاش ًػا ل ِ َؿا َكت ََؿف القفقد
جِيػا ذينتِئ
ِ
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
ه َٰ َ حُ ح َ َ
ان َح ُل ُّص َ َ ٰ
لَع ةَ ِ ٓ
َّن
والـصارى وما أخ َػقه مِـ كتبفؿ ،يؼقل  :ﵟإِن هذا ٱىلرء
ح َ َ َ ح ََ ه
َح ُ َ
ُ
َث ٱَّلِي ْ حً ذِيِّ َي َخي ِفٔنﵞ [الـؿؾ.]76 :
إِشرَٰٓءِيو أز
َ َ َ َ ُ ْ ه َ َ ه َ ح ٓ ح َ ُ ْ َ ٓ َ َ َ ه ُ َ َٰ َ َ
ّ
ّش ٌَِ
ويؼقل  :ﵟوٌا كدروا ٱّلِل خق كدرِه ِۦ إِذ كالٔا ٌا أُزل ٱّلِل لَع ب ٖ
َ ح ُح َ ح َ ََ ح َ َ ه
َح ُ َ
ٔرا َو ُْ ٗدى ّى ه
َٔس ُُ ٗ
ٱَّلي َجا ٓ َء ةِِّۦ ُم َ ٰ
َشءٖٖۗ كو ٌَ أُزل ٱىهِتٰ
ِيِ ٍِۖ
اس ۡج َػئُ ُّۥ
ب ِ
ََ َ ُح ُ َ َ َ ُحُ َ َ ٗ َ ُ ّ ح ُ ه َح َ ح َ ُ ْٓ َ ُ ح ََ ٓ َ َُٓ ُ ح ُ ه
ٱّلِلُۖٗ
كراطِيس تتدوجٓا وَّتفٔن نرِۡياۖٗ وغي ٍِخً ٌا لً تػئٍا أُخً وَل ءاةاؤزًۖٗ ك ِو
ح َ
َ
ُ َ ُ
ومػص ًال مـ الشرائع ما لؿ يؽـ يف
ع ِٓ حً يَي َػ ُتٔنﵞ [إكعام،]91 :
ث هً ذ حرْ حً ِِف خ حٔ ِ
ِّ
ََ َحَ ه
شريعة مقسك  ،ومب ِّقـًا ل ِ َؿا بدَّ لف وغ َّقره إحبار والرهبان مـفا :ﵟأذغ
ۡي ٱّلِلِ
َ
َ َ ٗ َ ُ َ ه ٓ َ ََ َح ُ
َ
ح
ِيَ َء َات حي َنٰ ُٓ ًُ حٱىه َِتٰبَ
س ًُ حٱىه َِتٰ َ
ب ٌُ َف هط َٗل ۚۡ َو هٱَّل َ
أبخ ِِغ خهٍا ؤْ ٱَّلِي أُزل إِّل
َ ح َ ُ َ َ ه ُ ُ َ ه  ّ ٞه ّ َ حَ ّ َ َ َ ُ َ ه َ ح ُ ح َ
َ
َتيَ ﵞ [إكعام.]114 :
حػئٍن أُّۥ ٌنل ٌَِ ربِم ةِٱۡل ِقٍۖ فَل حسٔجَ ٌَِ ٱلٍٍ ِ
ففؾ يجد باول يف هذه أيات وغقرها ما ّ
يدل طؾك أهنا اقتبست أو كؼؾت أو

أخذت طـ القفقدية أو الؿسقحقة؟
مقجفا حديثف لؾطاطـقـ يف مصدر الؼرآن:
يؼقل إستاذ محؿد رشقد رضا
ً
«إذا كـتؿ تممـقن ّ
غقر طا ّم واكتفك زماهنا،
بلن القفقدي َة دي ٌـ مم َّق ٌت
ٌّ
خاص ُ
إصالح روحل لؾقفقدية لقس فقفا تشريع ،وٓ تصؾح وصاياها الزهدية
والؿسقحق َة
ٌ
غؾق القفقد والروم يف
التقاضعقة لحضارة هذا العصر ،وإكؿا كاكت مقققتة إلصالح ّ
يبؼ أمامـا ّإٓ اإلسال ُم وكتا ُبف الؼرآن.)1(»...
الطؿع الدكققي والشفقات ،فؾؿ َ
( )1القحل الؿحؿدي ،لؿحؿد رشقد رضا ،ص ،314الؿجؾس إطؾك لؾشمون اإلسالمقة ،الؼاهرة1424 ،هـ،
2004م.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
مصدرا لديـ
فؽقػ يؿؽـ أن تؽقن هاتان الدياكتان -وهؿا هبذا القصػ-
ً
أروطف ،ومـ الؼقل أصق ُبف؟
أحؽؿف ،ومـ البقان
طالؿل فقف مـ التشريع
ُ
ُ
أصقال ملخق ًذا مـ الـَّ ْبع كػسف
ً
ثؿ كؼقل :ما الؿاكع أن يؽقن الؼرآن وح ًقا
اغرتفت مـف الدياكات السؿاوية الصحقحة؟ «لؿاذا ُت َح ِّرمقن طؾك اإلسالم
الذي
ْ
ما تبقحقكف لؾقفقدية والـصراكقة؟ وهؾ مبدأ جقاز اتصال السؿاء بإرض طـ
صريؼ القحل مبدأ مس َّؾ ٌؿ بف أم ٓ؟ فنذا كان مبدأ مس َّؾ ًؿا بف فال معـك ْ
تحتؽره
ٕن
َ
القفقدي ُة الؿحرفة ،وٓ الـصراكقة الؿزيػة وتؿـ َعف طـ اإلسالم ،وإذا لؿ يؽـ
مس َّؾ ًؿا بف فال مجال لؾدياكات جؿق ًعا»(.)1
ّ
إن العالقة بقـ محؿد ﷺ والقفقد قامت مـ بدايتفا طؾك الصرا ِع ٓ
ِ
وقػ القفقد بجاكب الؿشركقـ يؿدّ وهنؿ بإلغاز لقسللقا هبا
التعاون ،فػل مؽة
َ
محؿدً ا ،ويف الؿديـة كؼضقا العفد مع محؿد ﷺ ،وكاكت بقـف وبقـفؿ غزوة بـل
ققـؼاع ،وبـل الـضقر ،وبـل قريظة ،ثؿ خقاكتفؿ لف يف غزوة إحزاب ،و َأ َّل ُبقا
وتضؿـ الؼرآن َل ْعـَفؿ ،فؼال
إطراب طؾك الؿسؾؿقـ يف خقرب فلجالهؿ طـفا،
َّ
َ ُ ْ
ّ ٞ
َ ُ
ه
 :ﵟ َول َ هٍا َجا ٓ َء ُْ حً ن َِتٰ ٞ
ب ٌّ حَِ غِِ ِد ٱّلِلِ ُم َط ّدِق ل ٍَِا ٌَ َػ ُٓ حً َوَكُٔا ٌَِ ر حتو
َ ُ ْ ََ ْ
َح َح ُ َ ََ ه َ َ َ ْ ََ
ََح ُ ه
ٓ ُ
يصخفخِدٔن لَع ٱَّل
ِيَ زف ُروا في هٍا َجا َءًْ هٌا غ َرفٔا زف ُروا ةِِّۚۡۦ فيػ َِث ٱّلِلِ
( )1اكظر بحث( :دراسات يف ففؿ الؿستشرققـ لإلسالم) ،لؾدكتقر /تقفقؼ القاطل ،ص ،154مجؾة
الشريعة والدراسات اإلسالمقة ،العدد الثامـ طشر1412 ،هـ.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
ََ ح َ
يَﵞ [البؼرة ،]89 :ﵟ ٌّ ََِ هٱَّل َ َ ُ ْ ُ َ ُ َ ح َ َ ه
كٰفِر َ
اعػِِّۦ
لَع ٱى
ِيَ ْادوا ُي ّ ِرفٔن ٱىَك ًَِ غَ ٌ َٔ ِ
ِ
َ َ ُ ُ َ َ ح َ َ َ َ ح َ َ ح َ ح َ ح َ ُ ح َ َ َ ٰ َ َ ه َۢ َ ح َ
ٗ
ح
َ
ح
َ
ويلٔلٔن ش ٍِػِا وغطيِا وٱشٍع دۡي مصٍ ٖع ورغِِا ّلا ةِألصِنخ ِ ًِٓ وطػِا ِِف
َ َح َه ُ ح َ ُ ْ َ ح َ َََ ح َ َ ح َ ح َ ُ
ۡيا ل ه ُٓ حً َوأَ حك َٔمَ
ّ
ٱُظ حرَُا ىَ ََك َن َخ ح ٗ
ِيَ ولٔ أجًٓ كالٔا ش ٍِػِا وأطػِا وٱشٍع و
ٱَّل ِ ۚ
ُ ح ح ََ ُح ُ َ ه
ٗ
َ
ي َأ ُّحٓاَ
سَ هى َػ َِ ُٓ ًُ ه ُ
ٔن إَِل كَي ِيَلﵞ [الـساء ،]46 :ﵟ َ َٰٓ
ٱّلِل ةِسف ِرًِْ فَل يؤ ٌِِ
َول ٰ ِ
َ ه َ َ ُ ْ
َح
ح ُح
َ
ه ُ ُ َ َحُ َ
ُم هٱَّل َ
ِيَ ي ُ َ ٰ
ِيَ كال ٓٔا َء َاٌ هِا ةِأف َنِْٰ ِٓ حً
س ِر ُغٔن ِِف ٱىسف ِر ٌَِ ٱَّل
ٱلرشٔل َل ُيز
َ ه ُ َ َح َ َ َ َ
ُ ُ ُ ُ ح َ َ ه َ َ ُ ۛۡ ْ َ ه ٰ ُ َ ح َ
َ ُح
يَ ل حً
ِب شمٰػٔن ى ِلٔ ٍم ءاخ ِر
ذ
ه
َول حً حؤٌَِ كئبٓ ًۛۡ وٌَِ ٱَّلِيَ ْادوا شمػٔن ل ِي
ِ
ه
َُ ُ َ ح ُ ُ َ َ َ ُ ُ
َحُ َ َُّ ُ َ
ٔن حٱى ََك ًَِ ٌِ ََۢ َب حػ ِد َ
َ
ِيخ حً هٰذا فخذوهُ ِإَون ى حً
اع ِػِّۖٗۦ حلٔلٔن إِن أوح
ٔ
م
يأحٔك ۖٗ ُي ِرف
ِ
ََ َ َ َ
ُح َحُ َ ح َ ْ
ه َ
هُ حَ
ٱخذ ُر ۚۡوا َو ٌََ يُرِدِ
ٱّلِل ف ِخن َخ ُّۥ فيَ ت حٍي ِم َُّلۥ ٌ ََِ ٱّلِلِ ش حي ًـٔا...ﵞ أية
حؤحٔه ف
[الؿائدة.)1(]41 :

ٍ
ّ
وغقرهؿ أن يلتقا بؿثؾف ،فؾؿاذا
آيات تتحدّ ى أهؾ الؽتاب
إن يف الؼرآن
َ
سؽتقا طـ هذا التحدِّ ي؟ ومحؿد ﷺ قد أطؾـ الحرب العؼائدية طؾقفؿ:
حؼ اهلل ورسؾف بؿا يخالػ العؼؾ
لتصحقح ما هؿ طؾقف مـ أباصقؾ ،كالؼقل يف ّ
ح ُ َ ح ُّ َ َ َٰٓ َ َ ح ُ ْ ح َ ٰ َ
والـؼؾ ،يؼقل  :ﵟكُو هىهَ ح
ٱج َخ ٍَ َ
ٱۡلَ لَع أن يأحٔا ة ِ ٍِر ِو هذا
و
نس
ٱۡل
ج
ػ
ِ
ِ
ِ
ِِ
حُ ح َ َ َحُ َ ح
َ
َ َح َ َ َ ح ُ
ح
ٗ
ُ
ح
َ
ان َل يأحٔن ة ِ ٍِريِِّۦ ولٔ َكن بػغًٓ ِلِ ػ ٖظ ظ ِٓۡياﵞ [اإلسراء.]88 :
ٱىلرء ِ
ثؿ إ ّكـا كالحظ فقؿا ذكره (باول) تعد ًدا يف الؿصادر التل زطؿ هق
يضؿ فقف بقـ البشر ،والؿالئؽة،
والؿستشرققن أهنا مصدر لؾؼرآن الؽريؿ
ّ
(( )1دراسات يف ففؿ الؿستشرققـ لإلسالم) ،لؾدكتقر /تقفقؼ القاطل ،ص.155
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
والؽفـة ،والؽتب .وهذا مـ شلكف -مـ الـاحقة العؼؾقة التل يممـ هبا همٓء
ً
أققآ متـاقض ًة ،أو متػاوت ًة يف بالغتفا
ويؿجدوهنا -أن ُيـْتِ َج
الؿستشرققن
ّ
ٍ
وتشريعات متـاقض ًة أو كاقص ًة يف أحؽامفا وما تجؿعف مـ طؾقم طـ
ود ّقتفا،
الؽقن والحقاة .والؼرآن الؽريؿ ٓ كجد فقف شق ًئا مـ ذلؽ ،بؾ كجد فقف تحدِّ ًيا
َََ ََ َ هُ َ
ِ
لؿـ يرى طد َم ألقهقة مصدره ،كػفؿ ذلؽ مـ ققلف تعالك :ﵟأفَل حخدةرون
ْ
َح ه َ
حُ حَ َ
ح
ٱخخ ِ َل ٰ ٗفا َنر ِ ٗ
ان َول َ حٔ ََك َن ٌ ح
ۡياﵞ [الـساء.]82 :
د
د
ِِ
غ
َِ
ٱىلرء
ۡي ٱّلِلِ ل َٔ َج ُدوا ذِيِّ
ِ
ۚۡ
ِ
الحؼ
يؼقل اهلل  يف هذه أية :أفال يـظر همٓء يف الؼرآن ،وما جاء بف مـ ّ
كس ٍؼ واحد ُم ْح َؽ ٍؿ يؼطع بلكف مِـ طـد اهلل
َك َظ َر تل ُّم ٍؾ وتد ّبر ،حقث جاء طؾك َ
ِ
كثقرا(.)1
وحده؟ ولق كان مـ طـد غقره لقجدوا فقف اختال ًفا ً
ولع ّؾـا كتب ّقـ مـ أية السابؼة ّ
أن الؼرآن دطا َمـ يؼرؤه إلك التد ّبر والتؿ ّعـ
فقؿا يعؾـف مـ حؼائؼ لؾبحث يف صحتفا ومؼاركتفا بؿا سقاها ،ولق كان هذا
الؽتاب مـ طـد غقر اهلل لجعؾ محؿدٌ لـػسف استثـا ًء خق ًفا مـ التغ ّقر أو التبدل.
الؿطقل لؾر ّد طؾك هذه الشبفة كختؿفا بؿا قالف إستاذ
وبعد هذا العرض
ّ
(مالؽ بـ كبل) مبقـًا ّ
أن ما حدث هق العؽس :فؼد تل ّثرت إفؽار القفقدية
ثقرات الػؽر
أي مدى يؿؽـ أن تؽقن
ُ
والؿسقحقة باإلسالم« :إ ّكـا ٓ كدري إلك ّ

( )1سبؼ تػسقر أية.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
كـتائج
الؿسقحل مـذ الحركة إلبقة حتك حركة اإلصالح الربوتستاكتل محسقب ًة
َ
ٍ
مباشرة أو ِ
غقر مباشرة لؿػفقم العؼقدة يف الؼرآن»(.)1
ولقس ما قالف (مالؽ بـ كبل) بغريب ،وقد جاء يف قامقس (برتؾس مان):
طظقؿا يف العؼقدة الؿسقحقة والػؾسػة ،وقاد -طؾك سبقؾ
تلثقرا
ً
«لؼد أ َّث َر اإلسالم ً
الؿثال -إلك كؼاش جديد حقل طبادة الصقر وتؼديسفا يف الؿسقحقة ،إقرار
الؿسقحقة بالقضقػة الـبقية لؾؿسقح ڠ والتل لؿ تجد لفا مؽا ًكا يف وثائؼ
الؽـقسة إٓ يف قرار مجؿع الػاتقؽان الثاين طام 1965م ...ودطقة الربوتستاكت
تػسقره ،والتل
إلك حرية قراءة الؽتاب الؿؼدّ س ...ورفض احتؽار الؽـقسة
َ
فتحت الباب أمام حركة كؼد الؽتاب الؿؼدّ س يف الغرب ،تؾؽ الحركة الؿـفجقة
التل َت ِديـ بالػضؾ لعؾؿاء اإلسالم :كابـ حزم والؼرصبل وابـ تقؿقة وابـ الؼقؿ
وغقرهؿ ...وتحريؿ الربوتستاكت لعبادة إيؼقكات ،ومـع وضعفا يف الؽـائس:
ٕهنا طؿؾ وثـل»(.)2
الشبهة الثاىوةّ :
أن محؿدً ا أخذ الؼرآن طـ ورقة بـ كقفؾ ،فؼد كان مسقح ًّقا،
محؿد ِ
ٍ
كػسفٕ :كف يضقػ ويحذف كؿا
أو طـ الؽفـة الؿـتشريـ يف مؽة ،أو
حال وس ًطا يف مسللة إصـام ،فؽاكت مـف هذه
يشاء ،وأكف حاول أن يجد ًّ
( )1الظاهرة الؼرآكقة ،ص ،192مؽتبة طؿار ،الؼاهرة1970 ،م( .بتصرف).
( )2الغارة طؾك الؼرآن ،ص.91 ،90
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
الؿحاولة التقفقؼقة بقـ ما يف الؼرآن مـ حؿ ٍ
ؾة شديدة طؾك إصـام ،وبقـ َمدْ ِحفا
َ ْ
ببعض أيات الؿذكقرة يف سقرة الـجؿ! كؿا كػفؿ مـ كالم باول ،وهل الؿسللة
التل يسؿقفا بعض طؾؿاء الؿسؾؿقـ بؼصة الغراكقؼ.
كثقرا مـ الؿستشرققـ ،ومـفؿ
هـاك سبب مـ إسباب
الؿفؿة التل تجعؾ ً
ّ
باول يسارطقن يف كسبة القحل إلك ورقة بـ كقفؾ أو إلك غقره مـ الؿصادر
البشرية غقر اإللفقةَ ،أٓ وهق الثؼافة التل غرسفا الؽتاب الؿؼدّ س طـ إكبقاء يف
طؼقل أتباطف ومعتـؼقف :فإكبقاء يف الؽتاب الؿؼدس -وحاشاهؿ أن يؽقكقا
جديرا بالبحثٕ :كف
وزكاة وس ّػاحقن( !)1وهذا السبب أراه
وخقكة ُ
كذلؽ -ك ََذب ٌة َ
ً
الؿتعصبقـ
فضال طـ
ً
العؼدة إولك التل تم ِّثر يف الؿـصػقـ مـ الؿستشرققـ،
ِّ
مـفؿ ،فنذا قرؤوا يف الؼرآن أو سؿعقا طـف تخ ّقؾقه كالؽتاب الؿؼدّ س يف مضؿقكف
كتاب
الؼس (تشارلس واصس)
ولست مبال ًغا يف ذلؽ :فؼد أ َّلػ
وشؽؾف،
ُ
َ
ّ
(أضرار تعؾقؿ التقراة واإلكجقؾ) وبقان ما فقفا مـ مخالػة العؾؿ والعؼؾ
والتاريخ ،و ُصبع يف مطبعة واصس -لـدن ،و ُت ْر ِجؿ إلك العربقة بؿطبقطات
السبب
وكثقرا ما يؽقن هذا
الؿقسقطات يف مصر سـة 1319هـ1901 ،م ،بؾ
ُ
ً

الـبقة وإكبقاء يف القفقدية والؿسقحقة واإلسالمٕ ،حؿد طبد القهاب ،ص ،22 -19مؽتبة وهبة،
(ّ )1
الطبعة إولك1400 ،هـ.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
وراء الؿؼاركات التل يعؼدها بعض الؿستشرققـ بقـ الؼرآن والؽتاب الؿؼدّ س،
طؾك كحق ما كجد طـد باول وغقره.
ولؼد أصاب السقدُ جؿال الديـ إفغاين َكبِدَ الحؼقؼة طـدما قال ٕحد
ِ
قؿقصا مـ رقاع العفد الؼديؿ وألبستؿقها
فص ْؾتُؿ
ً
مجادلقف مـ الـصارى« :إكؽؿ َّ
قؿقصا مؿا
فصؾتؿ
ً
لؾؿسقح ڠ» ،وقال رشقد رضا لؾؿستشرققـ« :إكؽؿ ّ
استـبطتؿ مـ تاريخ اإلسالم ٓ مـ كصقصف ،وحاولتؿ خؾعفا طؾك محؿد»(.)1
ولؽـ مع ّ
كؾ ذلؽ يبؼك التساؤل :هؾ َت َع َّؾؿ محؿد ﷺ الؼرآن مـ ورق َة أو َب ِحقرا
أو ِ
غقرهؿا مـ البشر؟
ّ
ه
هذه الشبفة ٓ تزال مـ يقم أن قال أطداء محؿد يف حقاتف :ﵟإِج ٍَا ُح َػي ٍُِ ُّۥ

بَ َ ٞ
ّشﵞ [الـحؾ ،]103 :حتك يقم الـاس هذا ير ّددها أطداء اإلسالمّ ،إٓ ّ
أن
طجزت ،فؾؿ تؼدِّ م لـا ترا ًثا طؾؿ ًّقا مِـ ِ
طؾؿ همٓء الؿع ِّؾؿقـ
مصادرهؿ العؾؿقة
َ
الذيـ ط َّؾؿقا محؿدً ا ،سقا ٌء كان ورق َة أو َب ِحقرا أو غقرهؿا! وإذا كان ورق ُة أو
ِ
ِ
كرهؿ يف كتب
َبحقرا مـ قساوسة الـصارى ٓ ،بؾ مـ أطظؿ طؾؿائفؿ ،فليـ ذ ُ
القفقد أو الـصارى؟

( )1القحل الؿحؿدي ،ص.78
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
هؾ أصدرت الؿعابد والؽـائس الؿختؾػة مـذ كشلهتا ص ًّؽا بؿعاقبة ورق َة
بحذف ِ
ِ
اسؿفؿا مـ الرتاث القفقدي والؿسقحل والؽتب الؿؼدّ سة:
وبحقرا
ٕهنؿا َس َّربا القحل اإللفل لؿحؿد؟!
قائؿا بقــا وبقـ إدطقاء ّ
ّ
غقره مـ البشر،
بلن ورقةَ ،أو َ
إن التحدّ ي ٓ يزال ً
َ
َ
أققال
الؼرآن أن يلتق َكا برتاث الرج َؾ ْقـ مِـ كتبفؿ؟ أو أن يؿ ِّقزوا
قد ط َّؾؿ محؿدً ا
ورقة وبحقرا يف الؼرآن؟ أو حتك يؿ ِّقزوا َ
ققل أحدهؿا طـ أخرّ .
إن الحؼقؼة التل
درسا مـ دروسف ٕبـاء ديـف يؿؽـ أن كجؿؾفا يف
يجب أن يعرففا باول ويسققفا ً
الـؼاط التالقة:
كؾ ما كان يعرفف َب ِحقرا ،أو ورقةُ ،أو ُّ
إن الؼرآن ٕطؾك وأوسع مـ ّ
ّ « -1
كؾ
مسقحقل الشام وكصارى إرض ويفقدهإ :ن الؼرآن وما فقف مـ هقؿـة طؾك
الؽتب السابؼة ...ومثؾ هذه إحؽام العؾقا طؾقفؿ ٓ يؿؽـ أن تؽقن ُمستؿدة
مـ أفراد مـ الرهبان أو الؽفـة أو غقرهؿ ،أفاضقها طؾك محؿد يف رحؾتف
التجارية إلك الشام .سقا ٌء أكاكت طـد بعضفؿ بؼقة مـ التقحقد الؿقسقي أو
العقسقي الذي كان يؼقل بف آريقس وأتباطف ،وسقا ٌء أكان لدى بعضفؿ بؼقة مـ
إكاجقؾ التل ح َؽ َؿت الؽـقسة الرسؿقة بعدم قاكقكقتفا (أبق كريػ) كنكجقؾ
صػقلة الؿسقح ،وإكجقؾ بركابا أم ٓ؟ فؿحؿد لؿ يعؼد يف الشام وٓ يف مؽة
مجؿ ًعا مسقح ًّقا كؿجامع الؽـقسة لؾرتجقح بقـ إكاجقؾ ،ويحؽؿ بصحة بعضفا
دون بعضّ .
إن وققع مثؾ هذا مـف يف تؾؽ الرحؾة مؿا َيعؾؿ واضعق هذه إخبار
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
ببداهة العؼؾ مع طدم الـؼؾ أكف ُم َح ٌال طادةً ،وطؾك فرض وققطف يؼال :كقػ
يؿؽـ ْ
يحؽؿ بقـ تؾؽ إكاجقؾ ،وتؾؽ الؿذاهب برأيف يف تؾؽ الخؾسة
أن
َ
َ
الخطل ،وقد صح طـف أكف قال ٕصحابف:
التجارية لؾـظر فقفا ،ويل َم َـ طؾك حؽؿف
تؽذبقهؿ) ،ثؿ ّ
(ٓ تصدِّ ققا أهؾ الؽتاب ،وٓ ِّ
إن ما يف الؼرآن مؿا هق مخالػ
لؾعفديـ العتقؼ والجديد ،وهق مؿا ٓ ُي ْع َؾ ُؿ إلك أن ّ
أن أحدً ا مـ القفقد
ِ
فقؿـ تبـّت مقسك ،فػقفا أهنا ابـة
والـصارى قال بف :كؿخالػة سػر الخروج َ
فرطقن ،ويف الؼرآن أهنا امرأتف .وفقؿا فقف مـ طزو صـ ِع العجؾ الذي طبده بـق
إسرائقؾ إلك هارون ڠ بعزوه إياه إلك السامري ،وإثباتِف إلكؽار هارون طؾقفؿ
يف ذلؽ ،بؾ ما جاء بف محؿد أكربُ وأطظؿ مـ ّ
كؾ ما يف الؽتب اإللفقة ،ما صح
مـفا وما لؿ يصح»(.)1
ٍ
صح ْ
محؿد ﷺ طـ الـصارى يف صريؼف لؾشام َل َؿا كان مـ
أخ ُذ
 -2لق ّ
الؿعؼقل أن يعتؿدَ محؿدٌ طؾك ما سؿعف يف الطريؼ مـ ُأكاس مجفقلقـ ٓ يقثؼ
أصال لؾقحل الذي جاءه يف قصة مقسك وقصة
بؿعرفتفؿ ،وٓ يصدِّ َقفؿ فقج َع َؾف ً
شعقب ڽ ،ولق كان محؿد تؾ ّؼك طـ طؾؿاء الـصارى يف الشام شق ًئا أو
طاشرهؿ لـَ َؼؾ ذلؽ أتبا ُطف الذيـ لؿ يرتكقا شق ًئا ُطؾِؿ طـف أو ققؾ فقف -ولق لؿ
ودوكقه وو َك ُؾقا أمر صحتف أو طدمفا إلك إسـاده وما ُطؾِؿ مـ سقرة
يثبت -إٓ َّ
( )1القحل الؿحؿدي ،ص.109 ،108
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
يحتجقن هبا طؾك
رواتف .ولق وقع ما ذكروه ٓتخذه أطداؤه مـ الؿشركقـ ُشبف ًة
ّ
أن ما يدَّ طقف مـ القحل قد تع َّؾؿف يف الشام مـ الـصارى ،فنهنؿ كاكقا ِ
يقردون طؾقف
ما هق أضعػ وأسخػ مـ هذه ُّ
الشبفة ،فؼالقا( :إكؿا يع ِّؾ ُؿف بشر) ،كسب ًة إلك
حدّ اد رومل ٓ يحسـ كطؼ العربقة كان يؼػ طـده ،فتق ّلك الؼرآن الر ّد طؾقفؿ يف
َََ ح َح َُ َهُ ح َُ ُ َ ه َ ُ َُّ ُ ََ  ُ َ ّ ٞه
ُح ُ َ
ددون
ققلف تعالك :ﵟوىلد جػيً أجًٓ حلٔلٔن إِجٍا حػي ٍِّۥ بّشٰۗ ى ِصان ٱَّلِي يي ِ
َ ح َ ح َ َّ ٌ َ َ ٰ َ َ ٞ
ُّ
()1
ٞ
ٌ
َ
ّ
إِّلِّ أغج ِّم وهذا ل ِصان غر ِّب ٌتِنيﵞ [الـحؾ. ]103 :
 -3وأ ّما الؼائؾقنّ :
إن محؿدً ا ﷺ هق مصدر الؼرآن ،وأكف أتك بف مـ طـده،
ف َؾـا أن كسللفؿ :إذا كان محؿد كاذ ًبا يف ا ّدطائف أن الؼرآن مـ طـد اهلل ،فؾؿاذا
تركف اهلل يـشر دطقتف ثالثة وطشريـ طا ًما؟ بؾ وٓ يزال ديـف يـتشر إلك أن :مع
إن اهلل َو َطدَ بنهالك ّ
أكف مؽتقب يف كتاب مقسك (كتاب أرمقا)ّ :
كؾ إكسان يدّ طل
الـبقة هق وأسرتف خالل طام()2؟
ّ
ّ -4
إن كصقص الؼرآن صريحة يف أكف ﷺ لؿ يؽـ يعرف شق ًئا مـ أخبار
الرسؾ وقصصفؿ قبؾ القحل ،ومـ ّ
الشقاهد طؾك ذلؽ ققلف تعالك بعد قصة
ُّ

( )1القحل الؿحؿدي ،ص.104 ،103
الؿ ْسؽِ ُت أحدَ إسئؾة التل كان طؾك إثرها إسالم أحد الؼساوسة .راجع كتاب إضفار
( )2كان هذا التساؤل ُ
الحؼ :قساوسة وطؾؿاء ومستشرققن أشفروا إسالمفؿ ،لؿحؿد طبد الحؾقؿ طبد الػتاح ،ص ،76دار
الؽتاب العربل ،دمشؼ ،الطبعة إولك2005 ،م ،وهق غقر كتاب رحؿة اهلل الفـدي الؿشار إلقف ساب ًؼا.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
ح َ ح َ َٓ ح َح ُ َ ٓ َح َ َ ُ َ َ ح َ ُ َ ٓ َ َ ََ
ب ُٔخِيٓا إِّلم ۖٗ ٌا نِج تػيٍٓا أُج وَل
كقح ڠ :ﵟح ِيم ٌَِ أۢنتاءِ ٱىغي ِ
َحُ َ
ُب إ هن حٱى َعٰل َت َث ل حِي ٍُ هخل َ
َح َ َ َ ح ح
نيﵞ [هقد ،]49 :وكحقه يف أواخر
ِ
ِ
كٔمم ٌَِ رت ِو هٰذاۖٗ فٱض ِ ۖٗ ِ
َح َ َ َ ُ َ ََ ح ح ح َ ح َ ُ ْٓ
َٰ َ ح َ َ ٓ ح َ ح ُ
ب ُٔخِيِّ إِّلم ۖٗ وٌا نِج َّلي ًِٓ إِذ أجػٔا
سقرة يقسػ :ﵟذل ِم ٌَِ أۢنتاءِ ٱىغي ِ
ُ َ
َ ُ ُ
أ حم َرْ حً َوْ حً َح حٍه ُرونﵞ [يقسػ ،]102 :وققلف تعالك طؼب قصة مقسك يف مديـ
ّب إ حذ كَ َغ حي َِا ٓ إ َ َٰل ُم َ
وما بعدها مـ سقرة الؼصص :ﵟ َو ٌَا ُن َ
ِج ِِبَاُ ِب حٱى َغ ح
ّ
َٔس
ر
ِ
ِِ ِ
ِ
ح
َ
َ َٰ ه ٓ َ َ ُ ُ ٗ َ َ َ َ َ
حَحَ ََ ُ َ َ ه
َ
ٰ
ٱّلمر وٌا نِج ٌَِ ٱىش ِٓدِيَﵞ [الؼصص ،]44 :ﵟولهِِا أنشأُا كروُا ذخطاول
ِف أَ حْو ٌَ حد َح ََ َت حخئُا ْ َغيَ حيٓ حً َء َايٰخ َِا َو َلٰه هِِا ُنِاه
ِج ذَاو ٗ
َغيَ حيٓ ًُ حٱى ُػ ٍُ ُر ۚۡ َو ٌَا ُن َ
ٓ
ا
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُم حر ِشي َ
ِنيﵞ [الؼصص .]45 :ومـ الشقاهد التل لؿ يؽـ يعر ُففا الـبل ﷺ وٓ ُ
أهؾ
الؽتاب قق ُلف تعالك بعد قصة زكريا ووٓدة مريؿ وكػالتف لفا ،فقتقهؿ أكف ملخقذ
َح َ َ َ ُ َ َ
ح حُ َ َحَ
َٰ َ ح َ َ ٓ ح َ ح ُ
ِج ََّليح ِٓ حً إِذ يُيلٔن أكل ٰ ٍَ ُٓ حً
ب ُٔخِيِّ إِّلمۚۡ وٌا ن
طـفؿ :ﵟذل ِم ٌَِ أۢنتاءِ ٱىغي ِ
َ ُّ ُ ح َ ح ُ ُ َ ح َ َ َ َ ُ َ َ
ح َح
َ
ِج ََّليح ِٓ حً إِذ َي َخ ِط ٍُٔنﵞ [آل طؿران.)1(]44 :
أحًٓ يسفو مريً وٌا ن
ّ -5
إن الـبل ﷺ ما كان يرجق أن يؽقن هق الـبل الؿـت َظر ،وهؽذا حؽك
َ َ ُ َ َ ح ُ ٓ ْ َ ُ ح َ َٰٓ َ َ ح َ ُ ه َ ح َ ٗ ّ ه ّ َ
طـف الؼرآن ،فؼال :ﵟوٌا نِج حرجٔا أن يي
َق إِّلحم ٱىهِتٰب إَِل رۡحث ٌَِ ربِم ۖٗ
ََ َ ُ َ ه َ ٗ ّح َ
كٰفِر َ
يَﵞ [الؼصص.)2(]86 :
فَل حسٔجَ ظ ِٓۡيا ى ِي
ِ

( )1القحل الؿحؿدي ،ص( 105 ،104بتصرف يسقر).
( )2القحل الؿحؿدي ،ص.105
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
 -6إن الـبل الذي أوحك اهلل  لف هذا الؽتاب لؿ يؽـ قبؾ القحل يعرف
شق ًئا طـ الؼراءة والؽتابة ،بؾ كان ُأم ًّقا ،وهذه حؼقؼة أكّدها الؼرآن ،وأكّدها
َ
َ
ِج َت حخئُا ْ ٌَِ َر ح
أيضا ،يؼقل اهلل  : ﵟ َو ٌَا ُن َ
ٰ
ب َوَل
ِت
ن
َِ
ٌ
ِۦ
ّ
ي
ت
ِ
الؿمرخقن ً
ٖ
َُ
َ ٗ ه حَ َ ح ُ َ
اب ٱل ٍُ حت ِطئنﵞ [العـؽبقت.]48 :
َّت ُّط ُّۥ ب ِ َي ٍِيِ ِم ۖٗ إِذا َّلرح
كؾ ريب َّ
وكلن اهلل  أراد أن ُيبطِؾ َّ
ّ
وكؾ ّ
شؽ يف هذه الؿسللة فاختار

محؿدً ا ُأم ًّقا ٓ يؼرأ وٓ يؽتب :ففق اختقار مؼصقد.
 -7ويف الؼرآن ِ
كػسف إشار ٌة واضحة إلك ما سقؼقلف أطداؤه مـ ُش َبف :فلتك
هبا وفـَّدها ،ولق كان هذا الؼرآن مـ طـد محؿد أو مـ طـد غقره مـ الؿصادر
ِ
وبقان كذبف ،لؽـف لؿ يػعؾ :مؿا يم ّكد
البشرية ٓحرتز خق ًفا مـ افتضاح أمره
ََ ح َح َ َهُ ح َُ ُ َ ه ُ َّ ُ ََ ٞ
إلفقة الؿصدر الؼرآين ،يؼقل  :ﵟ َوىلد جػي ًُ أجًٓ حلٔلٔن إِج ٍَا حػي ٍُِّۥ بّشٰۗ
ّ َ ُ ه ُ ح ُ َ َ ح َ ح َ َّ ٌ َ َ ٰ َ َ ٞ
ُّ
ٞ
ٌ
َ
ّ
ددون إِّلِّ أغج ِّم وهذا ل ِصان غر ِّب ٌتِنيﵞ [الـحؾ.]103 :
ى ِصان ٱَّلِي يي ِ
 -8يؼقل الدكتقر /دراز :هؾ كان هذا الـبل إ ّمل -صؾقات اهلل وسالمف
أهال بؿؼتضك وسائؾف العؾؿقة ْ
َ
كػسف بتؾؽ الؿعاين الؼرآكقة؟
ٕن
طؾقفً -
تجقش ُ
سقؼقل الجفالء مـ الؿؾحديـ :كعؿ ،فؼد كان مـ ذكائف الػطري وبصقرتف الـافذة
الحؼ مـ الباصؾ مـ أراء ...حتك لق أن شق ًئا يف السؿاء َتـا ُلف
يمهؾف إلدراك ّ
ما ّ
الػراسة أو ُت ْؾ ِفؿف الػطرة أو ُت ِ
ِ
قحل بف الػؽرة َلتـاولف محؿد بػطرتف السؾقؿة وطؼؾف
ُ
الؽامؾ وتل ّمالتف الصادقة .وكحـ قد كممـ بلكثر مؿا وصػقا مـ شؿائؾف ،ولؽـّـا
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
كسلل :هؾ ّ
كؾ ما يف الؼرآن مؿا يستـبطف العؼؾ والتػؽقر ،ومؿا يدركف القجدان
ٕن صبقعة الؿعاين الؼرآكقة لقست مؿا ُيدْ َرك ّ
كالّ :
بالذكاء
والشعقر؟ الؾفؿ ّ
وصدق ِ
ِ
الػراسة :فلكباء الؿاضل ٓ سبقؾ إلقفا إٓ بالتؾ ّؼل والدراسة ،ويف الؼرآن
جاكب كبقر مـ الؿعاين الـؼؾقة البحتة التل ٓ مجال فقفا ّ
لؾذكاء وآستـباط ،وٓ
ٌ
قصف طؾقـا
سبقؾ إلك طؾؿفا لؿـ غاب طـفا إٓ بالدراسة والتؾ ّؼل ،وذلؽ مؿا َّ
فصؾف مـ تؾؽ إكباء طؾك وجفف الصحقح كؿا
الؼرآن مـ أكباء ما قد سبؼ ،وما َّ
وضعف بنطؿال ِ
طاصر محؿدٌ هذه إمؿ
الػ ْؽر ،أم هؾ
وقع ،ففؾ التاريخ يؿؽـ ْ ُ
َ
الخالقة وتـ ّؼ َؾ فقفا وشاهدَ وقائع أهؾفا شفادة طقان؟ أم أكف َو ِر َ
إولقـ
كتب ّ
ث َ

وطؽػ طؾك دراستفا حتك أصبح مـ ِ
الراسخقـ يف طؾؿ دقائؼفا؟
َ

وإذا قال البعضّ :
إن معرفة مجؿؾ التاريخ مـ إحداث العظام مؿا ٓ
يخػك طؾك أحد مـ أهؾ البدو أو أهؾ الحضر ،كؼقل :لؽـ هـاك تػاصقؾ دققؼة
مثال يف قصة كقح يف الؼرآن أكف
ٓ يعرففا إٓ الؼؾقؾ مـ جفابذة الباحثقـ :فرتى ً
لبث ألػ سـة إٓ خؿسقـ طا ًما ،ويف سػر التؽقيـ مـ التقراة أكف طاش تسعؿائة
وخؿسقـ سـة ،وترى يف قصة أصحاب الؽفػ أهنؿ لبثقا ثالثؿائة سـة شؿسقة،
ََ َ َْ
َ حَ ُ ْ ح ٗ
شنِني َوٱزدادوا ت ِصػاﵞ [الؽفػ:
ويف الؼرآن أهنؿ لبثقا يف كفػفؿ :ﵟذلٰد ٌِائثٖ ِ
 ،]25وهذه السـقن ال ّتسع هل فرق ما بقـ السـقـ الشؿسقة والؼؿرية ...ففؾ مـ
مشغقٓ ِبر ْزق ِ
ً
كػسف وزوجف
أمل يعقش
الؿؿؽـ أن تليت هذه التػاصقؾ مـ رج ٍؾ ٍّ
تاجرا بإجرِ ٓ ،ص َؾة لف بالعؾؿ والعؾؿاء ،يؼضل
وأوٓده ،راط ًقا لؾغـؿ بإجر أو ً
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
يف هذا الؿستقى أربعقـ سـة مـ طؿره ،ثؿ َيط ُؾ ُع طؾقـا بقـ طش ّقة وضحاها
ٍ
فقؽ ِّؾ ُؿـا بؿا ٓ طفد لف بف يف سالػ حقاتف ،وبؿا لؿ يتحدّ ْ
بحرف واحد
ث إلك أحد
مـف قبؾ ذلؽ ،وي ِ
بدي لـا مـ أخبار تؾؽ الؼرون إولك ما أخػاه أهؾ العؾؿ يف
ُ
أي مـطؼ يسقغ أن يؽقن هذا الطقر الجديد العؾؿل كتقج ًة
دفاترهؿ وقؿاصرهؿ؟ ُّ
صبقعقة لتؾؽ الحقاة الؿاضقة إ ّمقة؟ إكف ٓ مـاص يف قضقة العؼؾ مـ أن يؽقن
ِ
خارجا طـ حدود الـػس وطـ دائرة
ؾتؿس
ً
لفذا آكتؼال ال َّط ْػ ّ
آخر ُي َ
ري س ٌّر ُ
َ
تعؾقال لفذه الظاهرة،
ً
أصدق
الؿعؾقمات الؼديؿة ،ولؼد كان مالحدة الجاهؾقة
ِ
درسفا طؾك يد مع ِّؾؿ،
فؼالقا :إكف ٓ بد أن تؽقن هذه العؾقم قد ُأ ْمؾ َقت طؾقف أو َ
َ َ َٰ َ ُ َ ّ ُ
َ
َ َ
َ
ج َو ِّلَ ُلٔلُٔا ْ َد َر حش َ
ج َوَلِ ُبَ ّي ِ َِ ُّۥ ى ِل حٔ ٖم َح حػي ٍُٔنﵞ
صف ٱٓأۡلي ٰ ِ
قال تعالك :ﵟوكذل ِم ُ ِ
ََ ُ ْ ََ ُ حَ
ح َ َ َ َ َ َ ُ ح َٰ َ َ ح ُ ح َ ٗ
َ
ه
[إكعام ،]105 :ﵟوكال ٓٔا أ ٰ
س ِطۡي ٱّلوى ِني ٱزختتٓا ف ِِه تٍِل غييِّ ةسرة
ََ ٗ
ضيَلﵞ [الػرقان ،]5 :ولؼد صدققا :فنكف درسفا طؾك أستاذه الروحِ إمقـ،
وأ ِ
َ
َ
هحُ َ
ٔغثٖ ٌُّ َط هٓ َرة ِۭ  ١٤ةأيحدِي َش َفرة َٖ
واكتتبفا ،ولؽـ مـ ﵟ ِِف ُض ُد ٖف ٌُّه هر ٌَثٖ ٌ ١٣رف
ِ
ُ هح َ َٓ هُ َ ََحُُ َ َح ُ ح ََ ٓ
 ١٥ن َِراِۭم ةَ َر َرة ٖﵞ [طبس ،]16 -13 :ﵟكو ىٔ شاء ٱّلِل ٌا حئحّۥ غييسً وَل
َ
َََ َ ُ َ
ُ ُ
َحَ ٰ ُ
سً ةِّۦ َذ َل حد َِل حر ُ
ج ذِيس حً خ ٍُ ٗرا ٌَِّ ر حتيِِّۚۡۦٓ أفَل ت حػ ِلئنﵞ [يقكس.]16 :
أدرى
ِ ۖٗ
ِ
وإضاف ًة إلك ما سبؼ ّ
فنن يف الؼرآن مـ الحؼائؼ الديـقة الغقبقة ما ٓ سبقؾ
لؾعؼؾ إلقفا :كالحديث طـ الجـة والـار ،والؿالئؽة ،والحساب ،والؿقزان،
والصراط .وإضاف ًة إلك ما سبؼ حديث الؼرآن طـ الؿستؼبؾ مؿا ٓ يعرفف محؿد
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
وٓ غقره ،وذلؽ مؿا يتع ّؾؼ بؿستؼبؾ اإلسالم يف ِ
كػسف أو يف شخص كتابف وكب ّقف،
ُ
أو فقؿا يتع ّؾؼ بؿستؼبؾ الحزبقـ :حزب اهلل ،وحزب الشقطان .راجع [الرطد:
 ،17إبراهقؿ ،25 ،24 :والحجر ،]9 :وكؾفا مؽقة .ومـفا آيات التحدّ ي بالؼرآن
[اإلسراء ،88 :والبؼرة ،]24 :وأيات القاردة طـ طصؿتف ﷺ ،ووققع ذلؽ
كؿا يف [الؿائدة ...]67 :والـبل بدون القحل قد يخطئ ضـُّف أحقا ًكا رغؿ ذكائف
وفطـتف.)1(»...
ِ ِ
تعصب ققمِف،
 -9ويؼقل د /تقفقؼ القاطل« :
ُ
ويؽشػ (آ ْيتَان ديــقف) طـ ّ
يف كتابف (محؿد كبل اإلسالم) فقؼقل« :لؼد مضك ثالثة قرون وهؿ يفاجؿقن
اإلسالم بدطقى أهنؿ ي ُعدّ وكف أساصقر لقؼقؿقا طؾك أكؼاضفا حؼائؼ ،وها هؿ بعد
صقل العـاء لؿ يعؿؾقا شق ًئا ،وإذا قاركَّا الـظريات الحديثة التل تػـّـ فقفا
وطار ْضـا بعضفا
الؿستشرققن يف فركسا وإكجؾرتا وألؿاكقا وبؾجقؽا وهقلـدا،
َ
ٍ
حقـئذ ما اكطقت طؾقف أققالفؿ مـ اختالط وتؾبقسّ :
ٕن
ببعض :افتضح
تحطقؿ البعض أخر ،فالذي
بعضفؿ
كظرياتِفؿ مبـ َّق ٌة طؾك الباصؾ ،وكذلؽ تق ّلك ُ
َ
أن محؿدً ا ّ
يؼقلف (دهنارت دوزي) يف كتابف (مسؾؿق إكدلس)  18 -1مـ ّ
شذ
مجردون مـ الخقالِّ ،
خقآّ ،
طـ ققمف العرب ّ
ً
يؽذبف (هـري
بلن لف
وأن العرب ّ

( )1راجع :الـبل العظقؿ ،مـ ص.68 ،64 ،48 ،39
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
ٓمـس) يف كتابف (مفد اإلسالم) صّ ٕ :5 ،4 :كف يـسب فقز اإلسالم إلك
الؿطابؼة بقـ محؿد وبقئتف»(.)1
الشبهة الثالثة :قصة الغراكقؼ :تحدّ ث باول طـ قصة الغراكقؼ ،وسبؼ لـا
ُ
الؼقل ّ
بلن محؿدً ا أراد أن ُي ِبؼل طؾك
طرضفا ،وقال يف شلهنا« :هؽذا يؿؽــا
ُ
يبـل طؾك هذا إساس كق ًطا مـ
الؿؽاكة
ّ
الخاصة لبـات اهلل وشػعائف ،ربؿا لؽل َ

ّ
القسط بشؽ ٍؾ
آتػاق مع وجفاء قريش ،ثؿ رفض محؿدٌ فقؿا بعد هذا
الحؾ َ

قاص ٍع جاءت الصقاغة إخقرة لميات مـ سقرة الـجؿ»(.)2
هذا القول من باول يتضمن عد ًدا من األخطاء الجسومة:
صحقحا
درسا خاص ًئا لؾؿسقحققـ ويـسبف لؾؼرآن ،فؾقس
ً
ّأولها :أكف يعطل ً
ّ
أن السقر إولك لؾؼرآن لقس فقفا طدا ٌء واضح لألصـام ،والؼرآن بقـ أيديـا،
وأول سقره هل سقرة العؾؼ ،وسقرة الؿدثر ،وسقرة الؿزمؾّ ،
وكؾ ما فقفا
ّ
ٌ
وبقان لقحداكقتف وقدرتف طؾك َ
الخ ْؾؼ والبعث والحساب،
تعظقؿ وتؿجقد هلل،
ٌ
لؽؾ ٍ
اقتالع ّ
ُ
أثر مـ آثار إصـام مـ
وبقان أكف ط َّؾؿ اإلكسان ما لؿ يعؾؿ ،ويف هذا
ٌ
طؼقل ِّ
أسؾؿ آكذاك وإلك ققام الساطة ،بؾ إكـا كجد يف سقرة الؿدثر ،وهل
كؾ َمـ
َ
ِ
هجر إصـام ،يف ققلف
السقرة الثاكقة يف ترتقب الـزول ،كجد فقفا إشار ًة إلك
( )1بحث( :دراسات يف ففؿ الؿستشرققـ لإلسالم) ،لؾدكتقر /تقفقؼ القاطل ،ص.146
( )2دروس قرآكقة ،ص.90
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
َ ُّ ح َ َ ح ُ ح
فالر ْج ُز يف لغة العرب وطـد جؿفقر
تعالك :ﵟوٱلرجز فٱْجرﵞ [الؿدثرُّ ،]5 :
()1
اهلل قد أ َمر محؿدً ا وأتبا َطف هبجر إصـام
ِّ
الؿػسريـ :الصـؿ والقثـ  ،وإذا كان ُ

وإوثان :ففذا يفدم ا ِّدطاء باول ّ
بلن السقر الؼرآكقة كاكت تضع إصـام يف درجة
إبـاء والبـات هلل!
وثاين هذه األخطاء :ققل باولّ :
إن محؿدً ا أضاف الدطاء ...إلخ ،وققلف:
محؿدٌ أراد أن ُي ِبؼ َل طؾك الؿؽاكة الخاصة لبـات اهلل ...إلخ ،وققلف :ثؿ رفض
القسط ...إلخ.
محؿد هذا الحؾ َ
ّ
شخصا مـؼط ًعا طـ القحل اإللفل ،وأكف
تصقر محؿدً ا ﷺ
ً
إن هذه إققال ّ
الخاص ،ففق ُي ِضقػ
حسب هقاه
ّ
يتصرف يف ّ
الـص الؼرآين ،ويف أمقر العؼقدة َ
ّ
وي ِ
حذف ،وهق َيرفض و َيؼبؾ ،وهق ُي ْب ِؼل و َيؿـَع ،ولق ّ
أن ذلؽ يتع ّؾؼ بلمقر الدكقا
َ
ً
مستساغا صالؿا كان يف كطاق العدل ،أ ّما يف مجال
التل ٓ تشريع فقفا َلؽان
تدخؾٕ :كف لق َّ
آطتؼاد فؾقس لؿحؿد ﷺ أدكك ُّ
تدخؾ يف ذلؽ بشخصف َلدطا
الـاس لعبادتف هق أو حتك لتعظقؿف أو لرفعف فقق البشر ،وهق الذي قال الؼرآن
َ

ِ
وراجع :أكقار التـزيؾ ،لؾبقضاوي ( ،)411 /1وهق مِـ َمراجع
( )1مـاهؾ العرفان (.)300 -297 /1
باول .ومعالؿ التـزيؾ ،لؾبغقي ( .)265 /1والجامع ٕحؽام الؼرآن ،لؾؼرصبل ( .)62 /19وتػسقر
الؼرآن العظقؿٓ ،بـ كثقر ( ،)566 /4دار الؿعرفة ،بقروت1401 ،هـ .وفتح الؼدير ،لؾشقكاين (/5
.)455
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
ٗ
ُح ُ ح َ َ
ان َر ّّب َْ حو ُن ُ
ِج إ هَل ب َ َ ٗ
ّشا هر ُشَٔلﵞ [اإلسراء]93 :؟ وهق
طؾك لساكف :ﵟكو شتد
ِ
ِ
طتب طؾقف ر ُّبف فقؿا اجتفد فقف ،ولؿ ُي ِصب اجتفا ُده مرا َد اهلل ،فصحح لف
الذي َ
ولؿـ بعده مِـ أ ّمتف ما يريد.
َ
والخطي الثالثّ :
أن باول ساير ور ّدد كالم الؿستشرققـ يف قصة الغراكقؼ
الشفقرة التل تصدّ ى طؾؿاء الؿسؾؿقـ لردها وتػـقدها مـذ ِ
الؼدَ م ،وقبؾ قراءة
ّ
باول وأساتذتف لرتاث اإلسالم وتقجقف دروس خاصئة مـ خاللف ٕبـاء دياكتفؿ:
فؼد ذكَر أبق بؽر بـ العربل وغقره كثقر مـ طؾؿاء الؿسؾؿقـ ما ِ
يفدم هذه الؼصة
ُ
مـ أساسفا(.)1
أذكر براهقـ طؾؿاء الؿسؾؿقـ هـا ،لؽـل أريد ْ
أن أك ِّبف (باول)
وٓ أريد أن َ
إلك ّ
تقصؾقا يف بحثفؿ لروايات هذه
أن بعض الؿستشرققـ الباحثقـ بنكصاف قد َّ
تقصؾ إلقف طؾؿاء الؿسؾؿقـ مـ سؼقصفا وهتا ُفت مصادرها .وطؾك
الؼصة إلك ما ّ
قالت (كاريـ أرمسرتوكج) يف شلن هذه الؼصة« :مـ الؿفؿ أن
سبقؾ الؿثال
ْ
كقض َح إمقر الؿرتبطة بحادثة تؾؽ أيات ،هذا إن كاكت قد حدثت بالػعؾ:
ّ
هؾ كان محؿد طؾك استعداد لتؼديؿ تـازٓت بشلن رسالتف التقحقدية يف سبقؾ
َ
جذب طدد مـ إتباع؟ وهؾ كان لؾؼرآن ْ
يؾقث ولق ل ِ َق ْه َؾ ٍة تحت أثر ّ
الشر
أن
( )1راجع :أحؽام الؼرآنٓ ،بـ العربل ( ،)281 -277 /3الؿؽتبة التقفقؼقة ،د.ت ،وقد ذكر ابـ العربل
طد ًدا مـ الؿؼدمات التل ب َّقـ هبا بطالن هذه الؼصة.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
الؿطؾؼ؟» ...ثؿ ِ
تعرض الروايات القاردة طـ هذه أيات مـ تػسقر الطربي،
وتع ِّؼب طؾك ذلؽ قائؾة« :لؽـ تؾؽ الؼصة تتعارض مع الؿلثقرات إخرى،
ومع الؼرآن ِ
كػسف ،ويجب ْ
يؽرس بالضرورة
أن
ممر ًخا كالطربي ٓ ِّ
كعؾؿ أن ّ
َ
يسجؾفا ،ففق يتققع مـ الؼارئ أن يؼارهنا بعضفا ببعض،
لجؿقع الؿلثقرات التل ّ
يؼرر بـػسف مدى صدقفا ...وهؽذا ،فحادثة تؾؽ أيات ٓ تقحل قط أن
وأن ّ
ٍ
يؽرس لؿبدأ السؼقط بؿعـاه
بشر حؼقؼل ،فاإلسالم ٓ ِّ
الؼرآن قد تؾقث لق ل ُبرهة ٍّ
الؿسقحل ،ففق يخربكا ّ
أن آد َم استسؾؿ لغقاية الشقطان ،لؽـ ذلؽ كان مؿارسة
الحرة كؿا يػفؿفا الؿسؾؿقن ،»...وتؼقل« :وحتك إذا ما ُأ ِخ َذ ْت الؼص ُة
لإلرادة ّ
ملخذ الجد ،فؾقس فقفا ما يقحل ّ
َ
بلن محؿدً ا كان
كؿا جاءت يف تاريخ الطربي
ٍ
بصدد ٍّ
مشبقه مع قريش ...فؼد خضع آد ُم ّ -أو ُل إكبقاء -لغقاية
حؾ تقفقؼل
الشقطان ،كؿا ّ
تعرضقا ٕققال شقطاكقة حقـؿا ب َّؾغقا كؾؿة اهلل
ً
أن
رسال بعده ّ
تؾقيث كتبفؿ ٍ
َ
الشر ،»...وبعد صػحات تؼقل
ٕققامفؿ ،ولؿ َي ْع ِـ هذا
بلثر مـ ّ
أيضاّ « :
إن شفاد َة الؿسؾؿقـ (ٓ إلف إٓ اهلل) ُت َح ِّرم طؾك
بشلن هذه الؼصة ً
بلي شؽؾ ولق محدود -آلف ًة أخرى كالالت ،والعزى،
الؿسؾؿقـ أن ُي َب ِّجؾقا ّ -
تحرم طؾقفؿ أن يسؿحقا لؿغاكؿ أخرى ضاهرية أن تش ِّت َت وٓ َءهؿ
ومـاة ،بؾ ِّ
هلل»(.)1

( )1سقرة الـبل محؿد ،ص.180 ،173
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
والخطي الرابعّ :
أن باول هـا ق ّطع أيات تؼطق ًعا طجق ًبا لقم ّيد مـ خالل هذا
الؿتعسػ رؤ َيتَف ،ولق أ ّكف أخذ أيات التل استشفد هبا جؿؾ ًة واحدة
التؼطقع
ِّ
متؽامؾة لتب ّقـ لف أهنا ٌ
وتصحقح لرؤياه الخاصئة ،فأيات ٓ يػفؿ
دلقؾ ضدّ دطقاه
ٌ
أي لقن مـ ألقان التسامح أو الؿقافؼة أو ّ
الحؾ القسط -كؿا يدّ طل
مـفا مطؾ ًؼا ّ
باول -بقـ طبادة اهلل وطبادة إصـام ،بؾ العؽس تؿا ًما :فػل أيات بقان لحؼقؼة
هذه إصـام ...إلخ.
ويف هناية هذا الؿبحث الذي جعؾـاه طـ الشبفات التل أثارها باول حقل
كـقه
الؼرآن ،وتـاولـا مـفا ما جاء يف الػصؾ إول وسائر فصقل الؽتاب ،فن ّكـا ّ
بلن باول يف هناية هذا الػصؾ (أمام الؼرآن) ير ّد طؾك (رودي بارت) يف ا ّدطائفّ :
ّ
أن
الـبقات -فقؼقلّ « :
إن بارت قد أخطل
الؼرآن ما هق إٓ تؽرار هزيؾ لتاريخ ّ
الحؽؿٕ :ن الشلء الجديد الذي جاء بف محؿد يتؿ ّثؾ يف أكف استطاع أن ُيربِز
الؿتػرق ٕجزاء القحل اإللفل.
الؽؿ الفائؾ
الشلء إصقؾ الثابت مـ خالل
ّ
ّ
والذي ضفر بؾقن أصقؾ ،ولقس باه ًتا طؾك اإلصالق ،وبشؽؾ ّأولل مرتب .إكف
كؾ الرسآت السؿاوية ،وهق الذي حؿؾف ّ
القحل إصقؾ الذي هق أصؾ ّ
كؾ
مجرد التجديد والتطقير لذات
الرسؾ إلك أققامفؿ ،وكان دورهؿ يؼتصر طؾك ّ
الرسالة»(.)1
( )1دروس قرآكقة ،ص.103
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
ادلبحث انثاين :انرُّسم:
يضؿ هذا الؿبحث أربعة فصقل مـ كتاب (دروس قرآكقة) ،وهل :الرسؾ،
والـبل ،وطقسك ،وخاتؿ إكبقاء.
ّ
والرسل:
باول ُّ
الـبقة ،وكقػقة تـاول الؼرآن لفا،
بدأ باول هذا الػصؾ بالحديث طـ مسللة ّ
وبعد ذكر آيات قرآكقة يف هذا الصدد مـ سقر (فاصر ،واإلسراء ،وإبراهقؿ،
قائال« :إن كظرية الرسؾ (الـبقة) التل جاء هبا محؿد بصػة
وإكبقاء) ط َّؼب ً
خاصة يف الػرتة الؿؽقة الثاكقة تعدّ بؿثابة تطقر مفؿ لرسالتف الـبقيةّ ،
وإن تركقزه
طؾك أخرة يف خطبف ،والتل أكّد فقفا قرب يقم الحساب كان يـؼصفا ذكر تاريخ
الـبقات»(.)1
ّ
هذا الؼقل يالحظ فقف خؾط (باول) بقـ الؼرآن الؽريؿ والحديث الـبقي،
فؿاذا يؼصد بؼقلف« :تركقزه يف خطبف»؟ فنن كان يؼصد الحديث الـبقي فؿا أكثر
إحاديث الـبقية الصحقحة التل تـاول فقفا الرسقل قصص إكبقاء ،وهل وحل
مـ اهلل تعالك(.)2
( )1دروس قرآكقة ،ص.89
أي كتاب مـ كتب الحديث التسعة لقرى فقفا باول أحاديث الـبل ﷺ طؿـ سبؼف
( )2يؿؽـ الرجقع إلك ّ
مـ إكبقاء.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
وقصص إكبقاء يف الؼرآن الؽريؿ لف أهداف واضحة محدّ دة تؼقم يف أصؾفا
طؾك تثبقت طؼقدة التقحقد ،واإليؿان باهلل ومالئؽتف وكتبف ورسؾف ،وفعؾ الخقر
ِّ
والؿؽذبقـ لألكبقاء،
يف إرض ،وطدم اإلفساد فقفا ،وبقان مصقر العصاة
لؾرسؾ ،إهنا تؼصد إلك العربة والعظة مباشرة دوكؿا
وكذلؽ مصقر الطائعقـ ّ
دخقل يف بقان تػاصقؾ ِ
وذكر أكساب كؿا كرى يف العفد الؼديؿ(.)1
بعد هذا الؿدخؾ يؼقل باولّ « :
محؼ بشؽؾ طام فقؿا ذهب إلقف
إن بارت ٌّ
اس ُبقا بقـؿا بعض
مـ التساؤل :كقػ يؿؽـ أن ُيبعث
البشر جؿق ًعا يقم الؼقامة ل ُق َح َ
ُ
الشعقب الغابرة تـال طؼاهبا أن يف هذه الدكقا؟»(.)2
فنن كـّا كس ِّؾؿ ّ
أن هذا التساؤل طؾك هذا الـحق غقر مػفقمْ ،
ويف رأيل ّ
أن
الؽافريـ بإكبقاء والظالؿقـ لغقرهؿ مـ ال َب َشر يف هذه الحقاة الدكقا ٓ بد لفؿ مـ
طؼابّ ،
وأن هذا مـ طدل اهلل  ،فؿا الؿاكع أن يؽقن العؼاب بادئًا مـ الدكقا
حؼ البشرية؟ فؼقم فرطقن
ومستؿرا حتك يقم الحساب جزا ًء طؾك جرائؿفؿ يف ّ
ًّ
طؾك سبقؾ الؿثال ذبحقا إصػال ،واستحققا الـساء ،واستعبدوا الؿممـقـ مـ
ََ َ ََ۠
حؼ إلقهقة فؼال لؾـاس -كذ ًبا :-ﵟذلال أُا
بـل إسرائقؾ ،وتجرأ فرطقن طؾك ّ
( )1راجع :الؿحاور الخؿسة يف الؼرآن الؽريؿ ،لؾشقخ محؿد الغزالل ،ص ،117 -97دار القفاء ،مصر،
الطبعة الثاكقة1410 ،هـ.
( )2دروس قرآكقة ،ص.92
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
َ ُّ ُ ح َ
َ
ي َأ ُّح َٓا ٱل ح ٍَ ََلُ ٌَا َغي حٍِجُ
س ًُ ٱّل ح َ ٰ
لَعﵞ [الـازطات ،]24 :وقال :ﵟ َوكَال ف حِر َغ حٔ ُن َ َٰٓ
رب
ََ
َ َ َ ُ ََ
َ ح َ ّ َ ح ه
ح
َ ُ ّ َ َح
ّ
ح
ِل أَ هطي ِعُ
ٰ
ٰ
ٰ
َص ٗخا ى َػ ِّ ٓ
ني فٱجػو َِل
ىسً ٌ حَِ إِل ٰ ٍّ دۡيِي فأوك ِد َِل يهمَ لَع ِ
ٱىط ِ
َ
ََ َ
َ ح َ
ّ َ َُ
ُّ
َ
ُ
َل إ ِ َلِّٰ ُم َ ٰ
ٰ
إ ِ َٰٓ
ِإَوّن ّلظِّۥ ٌَِ ٱىكذِبِنيﵞ [الؼصص ،]38 :وقال :ﵟوكال
َٔس ِ
َحُح ُ َ َح ح ُ َهُ ٓ ّ َ َ ُ َ َُ ّ َ َ ُ ح َح َ
َٔس وّلَدع ربّ ۖٗۥ إ ِ ِ ٓ
ف حِر َغ حٔ ُن َذ ُر ٓ
وِن أرخو م ٰ
ّن أخاف أن حتدِل دِيِسً أو أن
ِ
حَ
ح
حَ َ َ
ُحظ ِٓ َر ِِف ٱّل ِ
اهلل وقق َمف ببعض ألقان العؼاب يف
ۡرض ٱىفصادﵞ [غافر ،]26 :فلصابف ُ
الدكقا ،ومدَّ لفؿ هذا العؼاب يقم الؼقامة ،فؿا الؿاكع يف ذلؽ؟
مشقرا إلك أيات الدالة طؾك
واستعرض باول بعد ذلؽ قصة كقح ڠ
ً
ويسجؾ حؼقؼة ديـقة ذكرها
ذلؽ ،وكذلؽ قصة هقد ،وقصة صالح ،ولقط،
ّ
حؼ كبل اهلل لقط فقؼقل« :وطؾك خالف ما ُروي يف الؽتاب الؿؼدس
الؼرآن يف ّ
طـ لقطّ ،
فنن الؼرآن الؽريؿ ٓ يرمل بظالل سقئة طؾك شخصقة لقط»( ،)1ويذكر
قصة شعقب ،ومقسك وهارون ،ويشقر إلك بعض الػروق بقـ ما ورد يف الؼرآن
وما ورد يف العفد الؼديؿ( ،)2ويذكر إبراهقؿ وإسؿاطقؾ ڽ ،لؽـف -كعادة
الؿستشرققـ -يؼػ أمام مسللة كسبة محؿد إلك إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ ڽ
بعض الباحثقـ ما ُذكر يف الؼرآن طـ طالقة إبراهقؿ بالؽعبة،
فقؼقل« :يعترب ُ
وكذلؽ ما ُذكر طـ إسؿاطقؾ ،إضاف ًة مِـ وض ِع محؿد ،إن لؿ يعتربوا ذلؽ

( )1راجع ما ورد يف الؽتاب الؿؼدس ،كتاب مقسك  1اإلصحاح.)38 -30 /19( :
( )2دروس قرآكقة ،ص.96
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
تحري ًػا مؼصق ًدا» ،وقد ر ّد باول طؾك هذه الػرية طؾك صريؼتف التل يساير فقفا
أوٓ ،ثؿ يلخذ يف الر ّد طؾقفؿ بعد ذلؽ ،فؼال يف ر ّده طؾقفؿّ « :
الؿستشرققـ ً
إن
التصقر الؿذكقر يف كتاب مقسك إول بل ّن إبراهقؿ كان يبـل بقق ًتا يف ّ
كؾ مؽان
ّ
يذهب إلقف يؿؽـ أن يم ّيد وجقد هذه العالقة بقـ إبراهقؿ وإسؿاطقؾ ومحؿد
ۏ...إلخ»(.)1
وإضاف ًة إلك ما سبؼ ّ
أمر ٓ يؼقل بف
فنن التشؽقؽ يف صدق محؿد ﷺ ٌ

باحث ِ
مـصػ ،فلهؾ الجاهؾقة الذيـ طادوه وقاتؾقه لؿ يتفؿقه بالؽذب،
والتحريػ الؿؼصقد كذب طؾك اهلل ،وما كان محؿد ﷺ لقرتك الؽذب طؾك
الـاس ويؽذب طؾك اهلل  ،فحاشاه أن يؽقن كذلؽ.
تقصؾـا إلك الحديث طـ
ويختؿ باول هذا الػصؾ بؼقلف« :هؽذا كؽقن قد ّ
العالقة التل تربط ّ
كؾ الرسؾ مع رسالة واحدة مؼدّ سة تعقد يف الـفاية إلك أصؾ
واحد ،أي :الؽتاب إصؾل طـد اهلل ،هذا الؽتاب إصؾل الذي يسؿك يف
ُ ُّ ح َ
ٰ
بﵞ ،راجع السقر[ :آل طؿران ،7 :الرطد ،39 :الزخرف:
الؼرآن :ﵟأم ٱىهِت ِ
.)2(»]4

( )1دروس قرآكقة ،ص.102
( )2دروس قرآكقة ،ص.103
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
 عوسى ڠ:مفؿة:
يف هذا الػصؾ يركز باول طؾك ثالث قضايا ّ
إلفا ،وٓ ابـ إلف ،وإكؿا
القضوة األولى :بقان صبقعة الؿسقح ،وأكف لؿ يؽـ ً
هق طبد اهلل ورسقلف.
أن الؿسقح لؿ ُي ْص َؾبّ ،
القضوة الثاىوةّ :
وأن الؿصؾقب شخص آخر غقره.
القضوة الثالثة :الؿؼاركة بقـ الؼرآن وإكاجقؾ يف هاتقـ الؼضقتقـ
السابؼتقـ.
وكالحظ ّ
أن مـفجف يف تـاول هذه الؼضايا يختؾػ طؿا سبؼ :إِ ْذ يبدو أكثر
وضقحا وأكثر جرأ ًة يف تـاول أشد الؼضايا حساسقة بقـ اإلسالم والؿسقحقة،
ً
فقـصػ اإلسالم وكتابف الؼرآن إكصا ًفا واضحا ،ويبدو أن ِ
الػرقة الربوتستاكتقة لفا
ً
وبخاصة يف ألؿاكقا طؾك كحق
التحرر العؼؾل يف البحث العؾؿل،
أثرها الـسبل يف
ّ
ّ
ما كرى هـا طـد (باول) ،وطـد (شتقبات) يف كتابف (اإلسالم شري ًؽا) ،وطـد (مراد
هقفؿان) الذي قاده البحث العؼؾل الؿقضقطل إلك إطالن إسالمف طام
(1980م)( ،)1وطؾك الرغؿ مـ إدراكـا التام ّ
أن باول لف طؼقدتف الؿسقحقة التل

( )1اإلسالم شري ًؽا :دراسات طـ اإلسالم والؿسؾؿقـ ،فريتس شتقبات ،ترجؿة :طبد الغػار مؽاوي،
سؾسؾة طالؿ الؿعرفة ،العدد رقؿ ،302 :الؽقيت ،أبريؾ 2004م .اإلسالم يف إلػقة الثالثة :دياكة يف

=
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
مسؾؿاْ ،
فنن كان
كػسف
ً
حسب أققالف يف كتابف هذاَ ٓ -يعترب َ
يممـ هبا ،وأكف َ -
خاصة لؾؿسؾؿ ولؾؿسقحل
كالمف طـ طقسك ڠ َيؽتسب يف هذا الػصؾ أهؿقة ّ
طؾك سقاءٕ :كف يعؿؾ أستا ًذا لعؾقم الطائػة الربوتستاكتقة والدياكات الؿؼاركة،
ومـ مظاهر هذه إهؿقة :اطتؿاده يف حديثف طـ كبل اهلل طقسك طؾك الؼرآن
كامال ،وذلؽ مـ خالل تت ّبعف لسقرة هذا الـبل الؽريؿ مـ
ً
اطتؿا ًدا يؽاد يؽقن
خالل ما ورد يف سقر الؼرآن الؽريؿ ،وذلؽ مـذ وٓدتف وحتك رفعف إلك السؿاء،
ويف هذه السقرة تـاول باولَ :ح ْؿ َؾف ڠ يف بطـ أ ّمف مريؿ ،وكقػقة وٓدتف ،ومعـك
والتصقر
التصقر اإلسالمل
الؽؾؿة التل ألؼاها اهلل إلك مريؿ ،ورصد الػارق بقـ
ّ
ّ
الؿسقحل لؿعـك الؽؾؿة ،وبقان إيجابقة الطػؾ طقسك ڠ يف دفاطف طـ أ ّمف،
()1
أيضا أبرز باول مـفج
الص ْؾب وأهنا لؿ تحدث  .ويف هذه السقرة ً
وتـاول مسللة َّ

الؿؼاركة الدائؿ بقـ ما جاء يف الؼرآن وما جاء يف اإلكجقؾ طـ طقسك ،مع إثبات
ّ
الؿفؿ َت ْقـ ،وإلك
أن هـاك ممثرات خارجقة ُأضقػت لألكاجقؾ يف هاتقـ الؼضق َت ْقـ
ّ
شلء مـ التػاصقؾ لفذه الؼضايا.

=
صعقد ،د /مراد هقفؿان ،ترجؿة :طادل الؿعؾؿ ،مؽتبة العبقؽان ،الرياض ،السعقدية ،الطبعة إولك،
1424هـ .اإلسالم كبديؾ ،لؿراد هقفؿان ،الطبعة الرابعة ،مؽتبة العبقؽان ،الطبعة الرابعة1423 ،هـ.
( )1دروس قرآكقة ،ص.114
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
 القضوة األولى :طبوعة عوسى ڠ:بدأ الؿم ِّلػ هذا الػصؾ ببقان أسباب كُره الؿسقحققـ لؾؼرآن ،مبقـًا أن ذلؽ
يرجع إلك حديث الؼرآن طـ طقسك ڠ طؾك أكف طبد اهلل ورسقلف ،وأن
مجرد ا ّدطاء دفاطل لتربير
«الؿسقحققـ يجعؾقن مـ اطرتاضفؿ طؾك الؼرآن
ّ
الرتاخل الؿعفقد لديفؿ طـ آشتغال بػفؿ الؼرآن ،وحتك ٓ يضطروا إلك
التخؾل طـ أن دطقاهؿ تؿ ّؾؽ الحؼقؼة الؿطؾؼة»(.)1
قرر ّ
ويرى باول ّ
أن طقسك
أن الؼرآن الؽريؿ لؿ ِيز ْد طؾك الحؼقؼة طـدما ّ
طبدُ اهلل ورسقلف ،ويستشفد طؾك ذلؽ بآيات مـ سقر[ :البؼرة،136 ،87 :
 .235آل طؿران ،57 -33 :والـساء .171 ،163 ،159 -156 :والؿائدة:
 .120 -110 ،78 ،77 -72 ،46 ،17إكعام .85 :التقبة .33 -30 :ومريؿ:
 .40 -2والؿممـقن .50 :وإكبقاء ،94 -89 :الشقرى ،13 :الحديد.27 :
والصػ .)2(]14 ،6 :وبدأ باول قصة طقسك ڠ بؿا ورد يف سقرة مريؿ طـ
َ َ َ ّ ّ َ ح ح
ب إ ِ ِّن َوْ ََ ٱى َػظ ًُ ٌ َِِّّن
زكريا وابـف يحقك ڽ وذلؽ مـ ققلف تعالك :ﵟكال ر ِ
َ ح َ َ َ ه ح ُ َ ح ٗ َ َ ح َ ُ َۢ ُ َ ٓ َ َ ّ َ ٗ
ب ش ِل ّياﵞ [مريؿ ،]4 :إلك ققلف تعالك:
وٱشخػو ٱلرأس شيتا ولً أزَ ةِدَعنِم ر ِ
َ ُ ََ ُ ح َ َحُ َ َ ح َحُ َ ّ َ ٗ
َ َ ٓ ه
ع ّياﵞ [مريؿ ،]6 :ﵟي ٰ َزكرِ هيا إُِا
بر ِ
ﵟي ِرذ َِّن ويرِث ٌَِ ءا ِل حػلٔبۖٗ وٱجػيّ ر ِ
( )1دروس قرآكقة ،ص.107
( )2دروس قرآكقة ،ص.108 ،107
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
ح ُ ُ َحَ َ َح ه
َ ُ
ٗ
ُُبَ ّ ِ ُ
ّش َك ة ِ ُغ َل ٰ ٍم ٱشٍّۥ ُي ٰ
َي ل حً َن َػو َُّلۥ ٌَِ ر حتو َش ٍِ ّياﵞ [مريؿ .]7 :وير ّد باول
َ َح ه
الػفؿ الخاصئ لؾؿستشرققـ لؼقلف تعالك :ﵟل حً َن َػو َُّلۥ
بعد ِذكره هذه أيات
َ
َ ح ُ َ ّٗ
تعر َضت هذه الؿؾحقضة الؼرآكقة لؾـؼدّ :
ٕن هذا
ٌَِ رتو ش ٍِياﵞ ،فقؼقلّ « :
أيضا ،إٓ ّ
أن الر ّد طؾك هذا الـؼد يؿؽـ أن
آسؿ كان معرو ًفا آكذاك ،وقبؾ ذلؽ ً
ُيستؿد مؿا جاء يف إكجقؾ لققا ( ،)61 /1حقث يمخذ طؾك إ ّم أن هذا آسؿ
(يحقك) لؿ َيت ََس َّؿ بف أحد يف طائؾتفا مـ قبؾ»(.)1
وبؿـاسبة ذكر يحقك ڠ يعرض باول جاك ًبا مـ سقرة يحقك ،ويبدؤه
ببشرى زكريا ڠ أن يرزقف اهلل ولدً ا اسؿف يحقك ،الذي أشارت سقرة مريؿ إلك
ََٰ ح َ ٰ ُ ح َٰ َ ُ
َ
ب ةِل هٔةٍٖۖ َو َءات حي َنٰ ُّ
شلء مـ صػاتف ،وذلؽ كؿا يف ققلف تعالك :ﵟييدَي خ ِذ ٱىهِت
ٗ
حُ ح
ٱۡلس ًَ َضت ِ ّياﵞ [مريؿ.)2(]12 :
ويـتؼؾ بعد ذلؽ لؾحديث طـ مريؿ فقذكر ما ورد بشلهنا يف سقرة مريؿ،
ُ ح َ ٗ ََح َ حَٓ َحَ ُ َ َ هَ
َ هَ َ ح
وخ َِا ذ َخ ٍَرو
وذلؽ مـ ققلف تعالك :ﵟفٱَّتذت ٌَِ دوُ ِ ًِٓ خِجابا فأرشيِا إِّلٓا ر
ٗ
َ ٗ
َ َح َ َ َ ح
ل َ َٓا ب َ َ ٗ
ّشا َشِٔ ّياﵞ [مريؿ ،]17 :إلك ققلف تعالك :ﵟف َد ٍَيخ ُّ فٱُت َتذت ةِِّۦ ٌََكجا
َ ٗ
ك ِط ّياﵞ [مريؿ ،]22 :ويـؼؾ تػسقر أيات طـ الزمخشري الذي يؼقل فقفّ « :
إن

( )1دروس قرآكقة ،ص.108
( )2دروس قرآكقة ،ص.109
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
أي طقب ،وكػخ فقفا مـ روح
جربيؾ ضفر لؿريؿ طؾك هقئة شاب يخؾق مـ ّ
اهلل»(.)1
ويعؼب باول طؾك هذا التػسقر بؼقلف« :وتب ًعا ل ِ َؿا جاء يف الؼرآن ّ
فنن طقسك
روح اهلل ،بؾ إكف ُخؾؼ مـ روح اهلل ،وهذا يعـل ّ
أن ذاتف ومـذ البداية
ٓ يحؿؾ فؼط َ
بشرا ،وهذا هق الؿؼصقد بلكف آية لؾبشر ،وأكف يؿثؾ
مـ روح اهلل التل
َ
أصبحت ً
ََ َ َٓ َ حَ َ ُ
اض إ َ َٰل ج حذ ِع ٱَله حخيَثِ كَاىَ ح
ج َيٰيَ حيتََّن ٌِجُّ
رحؿة اهلل ،قال تعالك :ﵟفأجاءْا ٱلٍخ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َر حت َو َهٰ َذا َو ُك ُ
ِج ن َ حص ٗيا هٌنص ِّٗياﵞ [مريؿ ،]23 :إلك ققلف :ﵟفَ ُلُك َو ح َ
ٱَش ِّب َوك ّ ِري خ حي ِٗاۖٗ
ِ
ُ
َ حٗ ََ
َ ه ََ ه َ حَ َ َ َ ٗ َُ ٓ ّ ََ
َ
ُ
ز ّي ًَِ حٱّلَ حٔمَ
ح
ح
ه
َٔل إ ِ ِّن ُذرت ل ِيرِنَٰمۡح ضٌٔا فيَ أ
ّش أخدا ذل ِ
فإٌِا حريَِ ٌَِ ٱىب ِ
ٗ
إِنص ِّياﵞ [مريؿ.]26 :
شؽ ّ
ٓ ّ
أن كالم باول طـ طقسك ڠ تبدو طؾقف الصبغة الؿسقحقة التل
ترى ّ
أن طقسك جزء مـ ذات اهلل ،أو أكف إلف ،أو أكف ثالث ثالثة -تعالك اهلل طـ
كبقرا -وهذا يتـاىف مع العؼقدة اإلسالمقة تؿا ًما ،فالروح يف اإلسالم هق
ذلؽ ًّ
طؾقا ً
(روح الؼدس) ،أي :جربيؾ ڠ وهق مـػصؾ تؿام آكػصال طـ الذات
اإللفقة ،بؾ هق مخؾقق بلمر اهلل ويعؿؾ بنذكف ،وطقسك ڠ هق طبد اهلل ورسقلف،
وكؾؿتف ألؼاها إلك مريؿ بقاسطة جربيؾ ،وٓ يبعد يف صبقعتف طؿا قالف اهلل  طـف
( )1الؽشاف طـ حؼائؼ التـزيؾ وطققن إقاويؾ ،لؾزمخشري ( ،)25 /3دار الؿعرفة ،بقروت ،لبـان،
د.ت.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
ُ َ َ َ
َ ه َ ََ َ َ
يف الؼرآن :ﵟإ هن ٌَ َر َو غ َ
اد َم ۖٗ َخيَ َل ُّۥ ٌَِ حُ َ
ٰ
اب ث هً كال َُّلۥ
ر
ء
و
ر
ٍ
ن
ٱّلِل
ِِد
غ
ِيَس
ِ
ِ
ٖ
ِ
ُ َ ُ ُ
زَ ذ َيهٔنﵞ [آل طؿران.)1(]59 :
بعد هذا العرض يـتفل باول إلك كتقجة يؼقل فقفاّ « :
إن العرض الؼرآين
طؿا ورد يف إكجق َؾ ْل متّك ولققا ،وٓ يؼ ّؾؾ
لؼصة مقالد طقسك جديرة بآستؼالل ّ
ذلؽ مـ أهؿقة أهنا قد وردت بال شؽ يف روايات سابؼة ،ومثال ذلؽ ما كجده يف
الروايات التل ك ُِس َبت خطل إلك متك»(.)2
ويعرض باول لرواية إكجقؾ متّك طـ الؿقالد ويبدؤها مـ هروب مريؿ مـ
مصر إلك حدوث الؿقالد ،ويـؼؾ هذه الروايات طـ كتاب :أساصقر طـ العفد
الجديد ( )307 /1لفقـقؽف شـقؿقؾشر ،ويع ِّؼب طؾك هذه الروايات بؼقلفّ « :
إن
أكثر أصال ًة مـ إساصقر
الرواية الؼرآكقة هل مـ حقث دٓٓهتا إصؾقة ُتعترب َ
الؿسقحقة حقل مقالد طقسك ڠ» ،ثؿ يؼقل« :وباطتبار الـؿقذجقة (إصالة أو
إولقة) ّ
إكثر مطابؼ ًة لألصؾ يف هذا الشلن»(.)3
فنن الرواية الؼرآكقة ُتعترب
َ
( )1راجع ما دار بقـ الـبل ﷺ ووفد كجران حقل صبقعة طقسك ڠ ،فػقف جالء تام لؾػرق الشاسع بقـ
العؼدية اإلسالمقة وبقـ العؼدية الؿسقحقة حقل هذه الطبقعة .وراجع يف ذلؽ :جامع البقان ،لؾطربي
( .)289 /3والسقرة الـبقيةٓ ،بـ هشام ( .)575 /2ودٓئؾ الـبقة ،لؾبقفؼل ( ،)393 /5382والدر
الؿـثقر يف التػسقر بالؿلثقر ،لؾسققصل (.)40 ،39 ،38 ،37 /2
( )2دروس قرآكقة ،ص.110
( )3دروس قرآكقة ،ص.111
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
ويستؿر باول يف طرض سقرة كبل اهلل طقسك ڠ مـ خالل إكاجقؾ
ِ
بعرض ما ور َد يف إشعقا إصحاح ( ،)11 ،9 ،7وما ورد يف مقشا إصحاح ،5
لقصؾ بعد هذا العرض إلك خالصة يؼقل فقفاّ « :
سؼطت يف
إن الربوتستاكتقة
ْ
طؼدة إبّ ،
سؼطت يف طؼدة إم»(.)1
وإن الؽاثقلقؽقة
ْ
مطق ًٓ طـ الباحثة (حـا فقلػ) وطـ (ك.ج يقكج) طـ الرمزية
كصا ّ
ويـؼؾ ًّ
قائالّ « :
إن هذا الطػؾ يف الؼرآن
يف قصة مريؿ ووٓدهتا لعقسك ڠ ،ثؿ يع ِّؼب ً
يؼصد طقسك ڠُ ٓ -يقصػ بالضعػ مطؾ ًؼا ،إكف يتؿتع بثؼة ذاتقة خالصة،بعد وٓدتف مباشرة يساطد أ َّمف ويـاديفا ّ
بلٓ تحزين ،وير ُّد طؾك ألسـة الػضقلققـ
َ
َ َ ّ َحُ ه
َّن حٱىه َِتٰ َ
ٱّلِلِ َءاحَى ٰ ِ َ
ب َو َج َػي َِّن
بلكف طبدُ اهلل آتاه الؽتاب وجعؾف كب ًّقا :ﵟكال إ ِ ِّن ختد
َ ٗ
ُب ِ ّياﵞ [مريؿ.)2(»]30 :
ٍ
أيضاّ « :
كػسف
إن ما ور َد يف سقرة مريؿ مـ
صػات َو َص َ
ويؼقل ً
ػ هبا طقسك َ
ِ
جديرة بآهتؿامّ .
لـػسف بلكف طبدُ اهلل تـؼؾـا إلك طصر الؿسقحقة
إن َو ْص َػ ُف

الرسؾ ،ويف تعالقؿ الؿسقحقة إولك الؿقجقدة يف تعالقؿ
إصؾقة يف تاريخ ّ
يسؿك طقسك طبد اهلل ،هذا ما كجده يف تاريخ الرسؾ (/3
الرسؾ آثـل طشر َّ
( :)13لؼد رفع اهلل طبده طقسك إلك درجة العظؿة) ،وجاء يف (( :)26 /3مـ
( )1دروس قرآكقة ،ص.113
( )2دروس قرآكقة ،ص.114
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
أجؾؽؿ أخرج اهلل لؽؿ طبده وبعثف يباركؽؿ مـ خالل تطفقر ّ
كؾ واحد مـؽؿ مـ
ذكقبف) ،ويف ( )27 /4جاء( :كعؿ ،لؼد اجتؿعقا -ققمف -يف هذه الؿديـة ضدّ
طقسك طبدك الؿؼدس)( ،والؿعجزات مـ خالل طبدك الؿؼدس طقسك) ،ويف
تعالقؿ الرسؾ آثـل طشر( :كشؽر اهلل يف العشاء الؿؼدس بقطاء مـ خؿر داود
الؿؼدّ س طبدك الذي أضفرتف لـا خالل طقسك طبدك) ( .)9 /2ومـ الغريب ّ
أن
كال مـ داود وطقسك قد ُوصػ بلكف طبد اهلل يف كؾ الؿقاضع الؿذكقرة يف تاريخ
ًّ
الؿتعؿؼة يف ذات الققت إلك كشقد طبد اهلل
الرسؾ آثـل طشر ،وتذهب الـظرة
ّ
أيضا:
الؿذكقر يف كتاب أشعقا الثاين اإلصحاح ،52 ،49 ،42 :وما بعده ،وجاء ً
أتؿسؽ بف ،هق مصطػاي -مـ اخرتتف -والذي َر ِض َق ْت
(اكظر هـا يا طبدي إلك ما ّ
ضعت روحل طؾقف لؽل يبؾغ الحؼقؼة ويـشرها بقـ الشعقب)،
طـف كػسل ،لؼد و
ُ
ويف إشعقا (ّ :)1 /42
أيضا الذي
(إن طبد اهلل هق الذي يحؿؾ روح اهلل ،وهق ً
ُوصػ بلكف مقسك الثاين)»(.)1
وهبذه إدلة الؼاصعة التل تب ِّقـ بشرية طقسك ڠ وتتػؼ مع ما جاء يف
الؼرآن الؽريؿ يختؿ باول حديثف حقل الؼضقة إولك.

( )1دروس قرآكقة ،ص ،116 ،115وراجع :ص .119 ،118 ،117ويف هذه الصػحات تحدث باول طـ
أيضا.
معجزات طقسك ڠ كؿا وردت يف الؼرآن ً
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
وأ ّما يف القضوة الثاىوة ،وهل قضوة َص ْل ِ
ب عوسى ڠ فقبدؤها باول
َ َ
بالحديث طـ الحقاريقـ ،ويستشفد يف ذلؽ بؼقلف تعالك :ﵟفَي هٍا ٓ أ َخ هس غ َ ٰ
ِيَس
ح ُ ُ ح ُ ح َ َ َ َ ح َ َ ٓ َ ه َ َ ح َ َ ُّ َ َ ح ُ َ َ ُ ه
ٱّلِل َء َاٌِاه
ًٌِِٓ ٱىسفر كال ٌَ أُطارِي إَِل ٱّلِلِۖٗ كال ٱۡلٔارِئن َنَ أُطار ِ
ه َ ح َ ح َه ُ ح ُ َ
ةِٱّلِلِ وٱشٓد ةِأُا مصي ٍِٔنﵞ [آل طؿران :]52 :لقمكد أن ما جاء يف هذه أية
يتقازى مع ما جاء طـد بطرس وشفادة إتباع يف إكاجقؾ.
قائال« :وتليت
وبعد هذا التؿفقد أو الؿؼدمة يدخؾ باول يف ُصؾب الؼضقة ً
ََ َُ ْ
الؼقي يف سقرة آل طؿران ،وهل ققلف تعالك :ﵟوٌهروا
أيات ذات الؿغزى
ّ
ّ
ََ َ
يَﵞ [آل طؿران ،]54 :ﵟإ حذ كَ َال ه ُ
ٱّلِل َخ ح ُ
ٱّلِلۖٗ َو ه ُ
ه َر ه ُ
ۡي ٱىح َمٰهِر َ
ٱّلِل َي ٰ ِػ َ َٰٓ
يَس إ ِ ِّن
وٌ
ِ
ِ
ُ َ َ ّ َ َ َ ُ َ َه َ ُ َ ّ ُ َ َ ه َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ه َ ه َ ُ َ َ َ
ٔك ف حٔق
ٌخٔف ِيم وراف ِػم إَِل وٌط ِٓرك ٌَِ ٱَّلِيَ زفروا وجاغِو ٱَّلِيَ ٱتتػ
ه َ َ َ ُ ٓ ْ َٰ َ ح ِ ح َ ٰ َ ُ ه َه َ ح ُ ُ ح َ َ ح ُ ُ َ ح َ ُ
س حً ذِي ٍَا ُن ُ
ِخ حً
جػسً فأخسً ةيِ
ٱَّلِيَ زفروا إَِل ئم ٱىلِيٍثٍِۖ ثً إَِل مر ِ
َح ُ َ
ذِيِّ َّت َخي ِفٔنﵞ [آل طؿران ،]55 :ويؽتؿؾ معـك هذه أيات بؿا ور َد يف سقرة
َ ُ
َ ه
ِيح غ َ
الـساء :ﵟ َوكَ حٔلِٓ حً إُها َر َخ حي َِا ٱل ح ٍَص َ
ِيَس حٱب ََ َم حر َي ًَ َر ُشٔل ٱّلِلِ َو ٌَا ر َخئهُ َو ٌَا
ِ ِ
ُ ّ َ َُ ح ه ه َ ح َ َُ ْ
َ
َ َ
َ
َ َ ّ ح
م ٌِِّ ُ ّۚۡ ٌَا ل ًُٓ ةِِّۦ ٌ حَِ
ضي ُتٔهُ َول ٰ ِ
سَ شتِّ لٓ ًۚۡ ِإَون ٱَّلِيَ ٱخخيفٔا ذِيِّ ى ِِف ش ٖ
َ هََُ هُ َ َ َ
ح ه َّ َ ه
ٱىظ َّ َو ٌَا َر َخئُهُ يَل َ
ٱّلِل إِّلح ِّۚ َوَكن
يَِۢاﵞ [الـساء ،]157 :ﵟةو رذػّ
غِي ٍم إَِل ٱتِتاع
ِ
ِ ۚۡ
يزا َخه ٗ
هُ
ٱّلِل َغز ً
ِيٍاﵞ [الـساء .»]158 :ويع ِّؼب باول طؾك هذه أيات بؼقلف:
ِ

َ
الؼقل ّ
بلن القفقد لؿ يؼتؾقا
«تتضؿـ هاتان السقرتان -آل طؿران والـساء-
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
اهلل إلقف ،أو
ً
طقسك ڠ ولؿ يصؾبقه ،بؾ صؾبقا
رجال آخر ُيشبِ ُفف ،لؼد رفعف ُ
أخػاه طـفؿ يف مؽان ّ
يظؾ فقف إلك أن يحقـ مقطد طقدتف يف هناية الزمان»(.)1
ويم ّيد باول تػسقره هذا بؿا ذهب إلقف الغـقصققن ّ
بلن أحدً ا آخر غقر طقسك

هق الذي ُصؾِب ،وأكف (سقؿقن الؽقريـل) ،ويـ ُؼؾ باول طـ كتاب (إساصقر يف
ٍ
روايات صقيؾ ًة طـ التػسقر الرمزي لؿعـك الصؾقب :لقـتفل إلك
العفد الجديد)
الص ْؾب ،فقؼقل:
كتقجة يحاول فقفا الؿزاوجة بقـ الرمزية والحؼقؼة يف مسللة َّ
«لؼد أخطلت الؿسقحقة الؽـسقة بشؽؾ غقر مقضقطل تؿا ًما يف تػسقرها
تعبقرا طـ
مجرد معـك رمزي يؽقن فقف طقسك
ً
لؾصؾقب الذي هق يف الحؼقؼة ّ
الؿحبة اإللفقة لؾبشر ،والؿرتبطة بـظرية صؾب الغػران مـ خالل أضحقة،
تعبقرا طـ كؿال اإلكسان الذي بشر بف
فلهؿؾت الؿعـك الرمزي لؾصؾقب بصػتف ً
وهق ٓ يزال يف مرحؾة التحؼقؼ»(.)2
وبعد هذه الـتقجة يدخؾ باول يف اإلغراق يف الرمزية مرة أخرى يف محاولة
مـف لتػسقر معـك الصؾقب ،لقـتفل بعد كالم صقيؾ إلك الؼقلّ « :
بلن طقسك ( َم َثؾ)
ََه ُ
ًَ َ َ َ ح
َض َب حٱب َُ َم حر َي ًَ ٌَرَل إ ِذا ك حٔ ُمم ٌِِ ُّ
و َم َث ٌؾ أطؾك ،ويستشفد بؼقلف تعالك :ﵟولٍا ِ
َ
يَ ِط ُّدونﵞ [الزخرف ،]57 :وهق إحدى طالمات الساطة ،وكذلؽ أ ّمف آية ،قال
( )1دروس قرآكقة ،ص.120
( )2دروس قرآكقة ،ص.121

()97

كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
َ َ َ ح َ ح َ َ ح َ َ َ ُ ه ُ ٓ َ َ ٗ َ َ َ ح َ ٰ ُ َ ٓ َٰ َ ح َ َ
َ
َ
تعالك :ﵟوجػيِا ٱبَ مريً وأٌّۥ ءايث وءاوينٍٓا إَِل ربٔة ٖ ذ ِ
ات كرارٖ
ََ
نيﵞ [الؿممـقن.)1(»]50 :
وٌػِ ٖ
الص ْؾب مـ خالل تػسقر
ويعرض وجفة الـظر اإلسالمقة لؿسللة َّ
قائالّ « :
إن ما ور َد يف إكجقؾل مرقس ويقحـّا بخصقص
البقضاوي( ،)2ويع ّؼب ً
ِ
صؾب الؿسقح يتقازى مع ما ورد يف الؼرآن وبخاصة يف كداء طقسك :يا اإللفل! يا
()3
يؼرر باولّ « :
أن الؼرآن وضع
اإللفل! لؿاذا تركتـل؟»  .ويف هناية هذا الػصؾ ّ

وأن اهلل ُي ِ
طقسك يف دائرة رسؾ اهللّ ،
ـجل رسؾف مؿا يحقؽف لفؿ أطداؤهؿ ،ويققع
الؿاكريـ يف مصقدة مؽرهؿ»(.)4

( )1دروس قرآكقة ،ص.123
( )2أكقار التـزيؾ (.)276 /1
( )3دروس قرآكقة ،ص.123
( )4دروس قرآكقة ،ص.124
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
 النبي :خاتم األىبواء ﷺ:يضؿ طـقاكقـ لػصؾقـ متباطديـ يف كتاب باول :طـقان الػصؾ
هذا العـقان ّ
إول هق (الـبل) ،وطـقان الػصؾ الثاين هق (خاتؿ إكبقاء) ،وٓ أرى سب ًبا طؾؿ ًّقا
وج ْعؾِ ِفؿا فص َؾ ْقـّ :
ٕن باول يتحدّ ث يف الػص َؾقـ
مـفج ًّقا
وجقفا يف الػص ِؾ بقـفؿا َ
ً
طـ الـبل ﷺ ،لؽـف جعؾ فصؾ (الـبل) هق الػصؾ الثالث ،وجعؾ فصؾ (خاتؿ
إكبقاء) هق الػصؾ السابع ،و َف َص َؾ بقـفؿا بثالثة فصقل ،هل :الػصؾ الرابع
وطـقاكف( :حؽؿ العالؿ وخالؼف) ،والػصؾ الخامس وهق (الرسؾ) ،والػصؾ
ذكرت أكـل سلجؿع تحت طـقان فصؾ
السادس وهق (طقسك) ،وسبؼ أن
ُ
(الرسؾ) الػصقل إخرى التل تتع ّؾؼ بإكبقاء كـ(الـبل) ،و(طقسك) ،و(خاتؿ
وأشرت آك ًػا إلك ّ
الـبل أكثر مـ
إكبقاء)،
أن باول كان يجب طؾقف أن ُي َع ِّر َ
ُ
ف هذا َّ
مثال( :الـبل محؿد) ،أو يؼقل( :الـبل الخاتؿ)ّ ،إٓ أكف لؿ يػعؾ
ذلؽ ،بلن يؼقل ً
الؽتاب ك َّؾف يدور طـ الؼرآن واإلسالمّ ،
شق ًئا مـ ذلؽ ،ولع ّؾف يعتؿد طؾك ّ
وأن
أن
َ
كبل اإلسالم.
الؼارئ سقػفؿ أن الؿؼصقد
بالـبل هق ّ
ّ

ََ َ َ َ َ َ
ّش أن
بدأ باول فصؾ (الـبل) بآيتقـ مـ سقرة الشقرى ،هؿا :ﵟوٌا َكن ى ِب ٍ
ُ َ َُّ هُ ه َ حً َ
َح ُح َ َ ُ ٗ
َ َٓ
ِٔح بإ حذُِِّۦ ٌاَ
َ
ح
َٔل َذ ُي ِ َ
اب أو يرشِو رش
ِِ
يسي ٍِّ ٱّلِل إَِل وخيا أو ٌَِ ورا ِٕي خِج ٍ
َ
َ
ح َ
َ َ َٰ َ ح َ ح َ ٓ َ ح َ
ٗ
ي َ َشا ٓ ُء إُه ُّۥ َ ٌّ َ ٞ
ّلم ُروخا ٌّ حَِ أم ِرُا ۚۡ
لَع خهِيًﵞ [الشقرى ،]51 :ﵟوكذل ِم أوخيِا إ ِ
ۚۡ ِ
ِ
َ
َ َ حَُٰ ُ ٗ ه
ب َو ََل ح َ
ٌَا ُن َ
ِج حَ حدري ٌَا ٱىحه َِتٰ ُ
ٔرا ج حٓدِي ةِِّۦ ٌََ
سَ جػينّ ُ
ٱۡليم ٰ َُ َول ٰ ِ
ِ
ِ
َ
َ
هَ ٓ
ِي إ َٰل َ ُّ ح َ
َ ه َ ح
يمﵞ [الشقرى.]52 :
نشا ُء ٌ حَِ غ َِتادُِا ۚۡ ِإَوُم َلَٓد ٓ ِ ِ
ضر ٰ ٖط ٌصخلِ ٖ
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
وقبؾ أن كتحدّ ث طـ مضؿقن هذا الػصؾ وصريؼة باول يف تـاولف ّ
فنن
تصديره لفذا الػصؾ هبذه أيات يؽشػ طـ ُح ِ
سـ آستشفاد بالؼرآن الؽريؿ،
ففق يدرك مـ معاكقف الؽثقر ،ويعرف كقػ يـتؼل أيات التل تـاسب مقضقطف
مـاسب ًة تامة.
ويف رأيل ّ
أن باول يحاول بذكر ها َت ْقـ أي َت ْقـ الر ّد طؾك ما سقذكره يف هذا
الػصؾ مـ روايات الؿستشرققـ طـ السـقات إولك مـ حقاة محؿد ﷺ :فؾؼد
استعرض باول جاك ًبا مـ السقرة الـبقية تـا َ
ول فقف السـقات إولك مـ حقاة الـبل
ﷺ وحتك حادث اإلسراء ،وكالحظ طؾك هذا العرض ما يؾل:
 -1اطتؿاده طؾك مصادر الؿستشرققـ الؿشقهة لؾسقرة الـبقية ،تتؿ ّثؾ يف:
(محؿد والؼرآن) لرودي بارت ،و(أساصقر الؼرآن) لبقؾتز ،و(محؿد) لريتستقاكق،
و(محؿد) لدير مـجفقؿ ،و(محؿد :حقاتف وطؼقدتف) لتقر أكدريف ،وك ّؾفا
لؿستشرققـ أثاروا العديد مـ الؿطاطـ يف السقرة الـبقية.
 -2ر ّدد باول ما قالف همٓء الؿستشرققن مـ مطاطـ يف السقرة الـبقية
أي تعؼقب ،ومـفا:
دوكؿا ّ
ِ
وحسؿ الخالف
أ -التشؽقؽ يف رواية السقرة طـ جؿ ِع محؿد لؾؼبائؾ،
بقـفؿ يف مسللة وض ِع الحجر إسقد(.)1

( )1دروس قرآكقة ،ص.67
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
ب -الؼقل ّ
بلن القحل كان يليت محؿدً ا وهق كائؿ ،وأكف ر ّدده أثـاء كقمف،
وأكف كان ُي َعاكِل مـ ٍ
ضقؼ َك ْػ ِس ٍّل شديد أثـاء ذلؽ(.)1
ِ
ج -التشؽقؽ يف رواية اإلسراء والؿعراج(ّ ،)2
الؿرتجؿ لؽتاب باول
ولعؾ
واضحا أن
كان ُم ِح ًّؼا طـدما ط َّؼب يف الحاشقة طؾك هذا الػصؾ بؼقلف« :يبدو
ً
الؿم ِّلػ يتبـّك مع وجفة الـظر السائدة طـد معظؿ الؿستشرققـ والتل تتـاقض مع
خاصة يف
وجفة الـظر اإلسالمقة ،إٓ أ ّكـا سقف كجده يف الػصقل التالقة ،وبصػة ّ
ِ
كبقة محؿد ﷺ ،وكلكّف هـا يعرض
الػصؾ إخقر (خاتؿ إكبقاء) يمكّد صدْ ق ّ
فؼط لِؿا ِير ُد يف الؿم َّلػات الغربقة التل تبحث يف هذا الؿقضقع»( ،)3وهذا الؼقل
هق ما يجعؾـا كػضؾ ر ّد الؿملػ كػسف طؾك ّ
كؾ ما ر ّدده مـ شبفات كؿا سقليت يف
الصػحات التالقة.

( )1دروس قرآكقة ص.67
( )2دروس قرآكقة ،ص.67
ذهبت إلقف مـ العالقة الالزمة
( )3دروس قرآكقة ،ص 144 ،143حاشقة رقؿ ،)60( :وهذا الؼقل يم ّكد ما
ُ
بقـ الػصؾقـ :فصؾ (الـبل) ،وفصؾ (خاتؿ إكبقاء) ،وأن الػصؾ بقـفؿا كان متعس ًػا.
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ةحوث
 خاتم األىبواء:وتضؿـ
كصا طـ السقرة الـبقية ٓبـ إسحاق(،)1
بدأ باول هذا الػصؾ بـؼؾف ًّ
ّ
الـص القثقؼة التل وضعفا رسقل اهلل ﷺ لؿجتؿع الؿديـة فقر وصقلف إلقفا،
هذا ّ
ٍ
كؾؿة سقاء ،ويحاول باول بقضعف هذا
والتل جؿع فقفا بقـ صقائػ الؿديـة طؾك
الـص يف صدارة هذا الػصؾ أن ير ّد طؾك الشبفات التل يثقرها الؿستشرققن
ّ
حقل الحروب التل خاضفا محؿد ﷺ ضد أطداء اإلسالم ،وذلؽ ِ
بذ ْكره تاريخ
أن الؽـقسة جعؾت لفا ُسؾط ًة أرضقة ،يؼقل باولّ « :
ُسؾطة الـصارى ،وكقػ ّ
إن
الـُّ َّؼاد الؿسقحققـ قد تجاهؾقا طؿدً ا ّ
أن الؿسقحقة التل تدّ طل أهنا ُمحبة لؾسالم
كػسفا لؼبضة السؾطة ،إضاف ًة إلك ذلؽ -ويف دائرة الؽـقسة الؾقثرية-
قد أس َؾ َؿت َ
خاصة تسؿك كظرية الؿؿؾؽتقـ :مؿؾؽة إرض،
فؼد اخرتطت الؽـقسة كظرية
ّ
تػرق هبا بقـ
ومؿؾؽة السؿاء .ومـ قبؾ َّ
صقرت مسقحقة العصقر القسطك كظرية ِّ
وبح َث ْت بطريؼة مؾقئة بالـػاق طـ ّ
الذراع إرضل لؾؽـقسة،
الؼقصرية والبابقيةَ ،
الؿؾؽ والسؾطة»(.)2
أي ُ
ٍ
سؾطة وٓ ُح ْؽ ٍؿ ،فنن
صالب
وطؾك الرغؿ مـ يؼقــا أن محؿدً ا ﷺ لؿ يؽـ
َ
أن الؽـقسة التل أكؽر ِ
هذه العبارة تعـل -كؿا يرى باولّ -
ت السؾط َة والؼقاد َة
َ
( )1السقرة الـبقية (.)504 ،503 /1
( )2دروس قرآكقة ،ص.128
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
الؿؾؽ والسؾطة ،فؿا ذكب
والحؽؿ طؾك محؿد ﷺ هل كػسفا التل َ
دطت إلك ُ
َ
محؿد أن يسقر طؾك ســ إكبقاء السابؼقـ مـ قبؾف كداود وسؾقؿان ،وهؿا مـ
إكبقاء الؿؾقك ذوي السؾطة ،والذيـ يممـ هبؿا الؿسقحققن؟ كؿا ير ّد باول طؾك
هذه الشبفات ببقان طالؿقة اإلسالم وتسامحف يف الدفاع طـ سائر ُدور العبادة:
ه هَ َ
ٱّلِل يُدٰف ُِع
اإلسالمقة مـفا وغقر اإلسالمقة ،مستشفدً ا يف ذلؽ بؼقلف تعالك :ﵟإِن
َ ه َ َ َ ُ ٓ ْ ه ه َ َ ُ ُّ ُ ه
ك َخ هٔان َن ُفٔرﵞ [الحج ،]38 :ﵟأُذ َِن ل هِلِيََ
غ َِ ٱَّلِيَ ءاٌِ ٰۗٔا إِن ٱّلِل َل ُيِب
ٖ
ٍ
ََُٰ ُ َ َ ه ُ ح ُ ُ ْ ه
ِإَون ه َ
ِيرﵞ [الحج ،]39 :ﵟ هٱَّلِيََ
لَع َُ حصْ حًِ ىَ َلد ٌ
ٱّلِل َ َ ٰ
يقخئن ةِأجًٓ ظي ٍِ ۚۡٔا
ِ
ُ ح ُ ْ
َ ح َ ّ ه ٓ َ َ ُ ُ ْ َ ُّ َ ه ُ َ َ ح َ َ ح ُ ه
َ
ٱّلِل ٱَلهاسَ
ٰ
أخ ِرجٔا ٌَِ دِي ِرًِْ ةِغۡيِ خ ٍق إَِل أن حلٔلٔا ربِا ٱّلِلٰۗ ولَٔل دذع ِ
ه
هُ ّ َ ح َ َ ُ َ َ َ َ َ ٞ ََ َ َ ٞ
َح َ ُ َح
ِيٓا ح
سج ُد يُ حذ َن ُر ذ َ
ٱش ًُ ٱّلِلِ
بػغًٓ ةِتػ ٖظ لٓدٌِج ضنٌِٰع وبِيع وضينٰت وٌ ٰ ِ
َنر ِ ٗ
ِصهُ ۚۡ ٓۥ إ هن ه َ
ِص هن ه ُ
ٱّلِل ىَ َلٔ ٌّي َغز ٌ
ۡياٰۗ َو َّلَ ُ َ
ٱّلِل ٌََ يَ ُ ُ
يزﵞ [الحج .]40 :ومـ ققلف
ِ
ِ
ِ
َ ه َ ه َ ُّ ح ُ َ ح َ ّ َ
ح ُ
ه ُ
تعالك :ﵟ ََلٓ إ حن َراهَ ِف ّ
ٔت
ٱى
َِ
ٌ
د
ش
ٱلر
ني
ب
ح
د
ك
ِيَ
ٱَّل
ِغۚۡ ذ ٍََ يَسف حر ةِٱىطٰغ ِ
ِ
ِ
ٍۖ
ِ
ِ
ح ُ ح َ حُ ح َ
َُح
َ
ه
َق ََل ٱُف َط َ
ٱّلِلِ َذ َل ِد ح
ام ل َ َٓاٰۗ َو ه ُ
ٱّلِل َش ٍِ ٌ
ٰ
يع
ٱش َخ حٍ َصم ةِٱىػروة ِ ٱلٔث
ِ
ويؤ ٌِ ََۢ ة ِ
َغي ٌ
ِيًﵞ [البؼرة ]256 :يب ِّقـ باول ّ
مؼابال بالتسامح
أن التسامح اإلسالمل ً -
الؿسقحل -لقس سؾب ًّقا ،بؾ طؿؾ ًّقا إيجاب ًّقا ،ومثؾ هذا التسامح ٓ يقجد يف العفد
الؼديؿ وٓ العفد الجديد( .)1ويم ّكد باول تسامح اإلسالم مرة أخرى بؿا يؾل:

( )1دروس قرآكقة ،ص.129
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
أ -صحقػة الؿديـة الؿـقرة التل وضعفا رسقل اهلل ﷺ ،والتل تؼقم طؾك
سؿق العالقات الديـقة بقـ اإلسالم وغقره مـ إديان.
ّ
ب -يرى باول ّ
أن التسامح اإلسالمل يـبع مباشرة مـ الؼرآن الؽريؿ،
ّ َ ه َ ه َ ُّ ح ُ َ ح َ ّ َ
ويعقد آستشفاد بؼقلف تعالك :ﵟ ََلٓ إ حن َراهَ
ِغۚۡ ذ ٍََ
ٱى
َِ
ٌ
د
ش
ٱلر
ني
ب
ح
د
ك
ِيَ
ٱَّل
ِف
ِ
ِ
ٍۖ
ُ
ِ
ِ
ه َ َ ح َ ح َ َ ح ُ ح َ حُ ح َ َ
َ َ َ
ح ُ
ه ُ
ٔت َو ُي حؤ ٌِ ََۢ ةِٱّلِلِ ذل ِد ٱشخٍصم ةِٱىػروة ِ ٱلٔث ٰ
ام ل َٓاٰۗ
َق َل ٱُفِط
يَسف حر ةِٱىطٰغ ِ
ه
ََ ُ َٰ ُْٓ َ ح َ ح َ
َ هُ َ ٌ َ ٌ
ٰ
ب إَِل
وٱّلِل ش ٍِيع غي ِيًﵞ [البؼرة ،]256 :وققلف تعالك :ﵟوَل حجدِلٔا أْو ٱىهِت ِ
َ َ ح َ ُ ه ه َ َ َ ُ ْ ح ُ ح َ ُ ُْٓ َ َ ه ه ٓ ُ َ َحَ َُ َ
ه
ُزل
أ
و
ا
ِ
ّل
إ
ل
ُز
أ
ِي
ٱَّل
ة
ا
ِ
اٌ
ء
ا
ٔ
ٔل
ك
و
ً
ٓ
ِِ
ٌ
ٔا
ٍ
ي
ظ
ِيَ
ٱَّل
َل
إ
َ
ص
خ
أ
ِه
ِت
ٱى
ِ
ۖٗ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ةِ ِ
َ ٞح َ
َ
َ
َ ُ
َح ُ
ّلس حً ِإَول ٰ ُٓ َِا ِإَول ٰ ُٓس حً َنٰخِد َوَن َُ َُّلۥ ُم حصي ٍُِٔنﵞ [العـؽبقت ،]46 :وققلف
إِ
َ ح َ
حَ ّ ُ َ ّ ٗ ّ َ َ ح
ََ َحَٓ َح َ ح َ
ح
َ
َ
َ
َ
ٰ
ٰ
ب
تعالك :ﵟوأُزَلا إِّلم ٱىهِتب ةِٱۡل ِق مطدِكا ل ٍِا بني يديِّ ٌَِ ٱىهِت ِ
ٓ
َ ُ َح ً َ َح َ ح ُ َحَُ َ ٓ َ ََ هُ َ َه َ ح ٓ ُ َ
ٱّلِلۖٗ َوَل حتت ِ حع أْ َٔا َءْ حً خ هٍا َجا َء َك ٌ ََِ
ومٓي ٍِِا غييٍِّۖ فٱخسً ةيًِٓ ةٍِا أُزل
ح
حَ ّ ُ ّ
ُ ح ح َ ٗ َ ح َ ٗ َ َ ح َ ٓ َ ه ُ ََ َ ُ ُ ٗ
ٗ
ۡل َػيس حً أ هٌث َنٰخ َِدة
ِك َج َػي َِا ٌِِسً َِشغث و ٌِِٓاجا ۚۡ ولٔ شاء ٱّلِل
ٱۡل ِ ۚ
قى ٖ
َّحَُُ
َ
َ ه َح ُ ُ
َٓ َ َٰ ُ
س حً َج ٗ
ٱشتَت ُلٔا ْ ح َ
س حً فَ ح
َ
ح
ح
ٰ
ِيػا
جػ
ر
م
ٱّلِل
َل
إ
ت
ر
ي
ٱۡل
ى
اح
ء
ا
ٌ
ِف
ً
ك
ِ
َول ٰ ِ
ۖٗ
ِۚ ِ
سَ ِّلتئ ِ
ِ
ِ
َح ُ َ
ََُّ ُ ُ
سً ة ٍَا ُن ُ
ِخ حً ذِيِّ َّت َخي ِفٔنﵞ [الؿائدة.]48 :
ذينتِئ
ِ
ج -ويرى باول أن الؼرآن الؽريؿ يحؿؾ يف آياتف الدطقة العالؿقة لدخقل
غقر الؿسؾؿقـ يف اإلسالم ،وٓ يؿؽـ أن يتجاهؾ الؿسقحققن ذلؽٕ :ن رسالة
الؼرآن تؼقم طؾك اإليؿان بالحقار لؾقصقل إلك آطتؼاد الصحقح.
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ةحوث
د -ويم ّكد باول أن اهلل لؿ ي َت َج َّؾ لؾـاس فؼط يف الؽتاب الؿؼدّ س ،فؿا الذي
حؽرا
يؿـع أن يتجؾك اهلل  بؿعجزاتف يف الؼرآن؟ ومـ الذي يجعؾ هذا التج ّؾل ً
طؾك الؽتاب الؿؼدّ س دون سقاه()1؟ لؽـ باول -طؾك الرغؿ مؿا كشعر بف مـ
قائال:
خالل ردوده السابؼة مـ ففؿف لعالؿقة اإلسالم -يرتاجع طـ هذا الؿػفقم ً
إن مققػ محؿد التقحقدي الديـل يرجع -بال شؽ -إلك ّ
( ّ
أن محؿدً ا كان يف
الـبل الذي أرسؾف اهلل لؾعرب...إلخ»(.)2
البداية َيعترب َ
كػسف ّ
ويف الحؼقؼة ّ
إن استخدام باول ٕسؾقب التلكقد بؼقلف« :بال شؽ» يجاكبف
الصقاب :وذلؽ ٕن محؿدً ا ﷺ كان مـ الؾحظة إولك يدرك تؿا ًما أكف رسق ٌل
إلك العرب والعجؿ ،بؾ ولإلكس والجـ ،وسقر الؼرآن الؿؽل وآياتف تم ّكد هذه
العؼقدة( ،)3ودخقل بالل الحبشل ،وصفقب الرومل ،وسؾؿان الػارسل يف
دلقال طؿؾ ًّقا واقع ًقا طؾك طدم طـصرية اإلسالم أو خصقصقتف
ً
اإلسالم يعدّ
صحقحا ما ذهب إلقف باول مـ ّ
أن طدم دخقل القفقد
بالجـس العربل ،ولقس
ً
( )1دروس قرآكقة ،ص.130
( )2دروس قرآكقة ،ص.130
َ
َ
ه
ح
ح
ّ
َ
ٓ
َ َٰٓ ُّ َ ه ُّ ه
َ
َ َ ٓ َح َ ح َٰ َ
َ ح َٗ َٰ َ
ِب إِجا أ حر َشي َنٰم
( )3كؼقلف تعالك :ﵟوٌا أرشينم إَِل رۡحث ى ِيعي ٍِنيﵞ [إكبقاء ،]107 :وققلف :ﵟيأحٓا ٱَل ِ
َ ٗ ََ ٗ َ
َ َ ٓ َح َ ح َٰ َ ه َ ه
َ
ٓاف ٗث ّى ه
ّشا َوَُذ ٗ
شٓ ٗدا َو ٌُبَ ّ ِ ٗ
ِيِ ِ
ِيرا َولٰس هَِ
اس بشِ ۡيا وُذ
ِيراﵞ [إحزاب ،]45 :وققلف :ﵟوٌا أرشينم إَِل ن
ِٰ
َ
َ َ
َ ح
َ َٰٓ َ ُّ َ ه ُّ ه ٓ َ ح َ ح َ ٰ َ
زََ
ّشا َوَُذ ٗ
شٓ ٗدا َو ٌُبَ ّ ِ ٗ
م َ ِٰ
َث ٱَله ِ
ِيراﵞ
اس َل َح حػي ٍُٔنﵞ [سبل ،]28 :وققلف :ﵟيأحٓا ٱَل ِِب إِجا أرشين
أ
[الػتح.]8 :
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
والـصارى يف الحقار مع اإلسالم هق الذي جعؾ اإلسال َم دياك ًة طالؿقة(،)1
َ ُ َ
ه َ َ َُ َ َٓ َ ّ
سَ
مستشفدً ا طؾك ذلؽ بؼقلف تعالك :ﵟٌا َكن ُم هٍ ٌد أةَا أخ ٖد ٌَِ ّرِجاى ِس حً َول ٰ ِ
ه ُ َ ه َ َ َ َ ه ّ َ ََ َ هُ ُ ّ َ
َشء َغي ٗ
ِيٍاﵞ [إحزاب.]40 :
رشٔل ٱّلِلِ وخاتً ٱَلبِيِـَٰۧۗ وَكن
ٱّلِل ةِس ِو ح ٍ
صحقحا لسببقـ:
وما ذهب إلقف باول يف استشفاده هبذه أية لقس
ً

األول :ما سبؼ أن بقـّاه مـ دخقل أجـاس مـ غقر العرب يف اإلسالم ،وما
تضؿـف الؼرآن الؿؽل مـ حقار مع القفقد والـصارى يف طؼائدهؿ كثقر جدًّ ا(.)2
َّ
أن آستشفاد الذي ساقف باول لقس يف محؾف البتةّ :
والسبب الثاينّ :
ٕن هذه
ِ
سقاق الحديث طـ قصة زيد وزواجِ رسقل اهلل ﷺ مـ زيـب بـت
أية أتت يف
وهدْ ِم مسللة التبـّل وما كان يرتتب طؾقفا يف الؿجتؿع الؿدين(.)3
جحشَ ،
ويف رأيل ّ
أن آضطراب الذي يعاكقف باول يف مققػف الػؽري مـ الديـ
ُ
اإلسالمل ،هق الذي يم ّدي بف إلك آكزٓق يف مثؾ هذه ُّ
ودلقؾ ذلؽ
الش ُبفات،
ٍ
كثقر مـ اإلكصاف لؾـبل ﷺ
أكف أ ْت َب َع هذا الرأي طـ طالؿقة اإلسالم بؼقل فقف ٌ
آخر إكبقاء ّ
فنن هذا يعـل أن الؼرآن هق
ولؾؼرآن ،يؼقل باول« :إذا كان محؿد َ
خاتؿ القحلّ ،
ممسسة ودافعة لؾتاريخ ،هذه الدفعة
إن القحل الؼرآين هق َد ْف َعة ّ

( )1دروس قرآكقة ،ص.131
( )2راجع :تػسقر الؼرصبل ( .)173 /14وتػسقر ابـ كثقر ( .)650 /3وفتح الؼدير (.)406 /4
( )3اكظر :تػسقر الؼرصبل ( .)173 /14وتػسقر ابـ كثقر ( .)650 /3وفتح الؼدير (.)406 /4
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
تتطقر
اهلل لإلكساكقة ،واكطال ًقا مـ هذه الدفعة بدأت اإلكساكقة ّ
هل التل أططاها ُ
وتستؼؾ شق ًئا فشق ّئا مستخدمة العؼؾّ .
إن الؼرآن هق يف ذات الققت آخر الؽتب
السؿاوية الؼديؿة ،وأول الؽتب السؿاوية الحديثة ،ويف هذه الؿـاسبة ٓ بد أن
الؿمسس طؾك الؼرآن إلك الغرب
كتذ ّكر الدفعة التاريخقة التل قدّ مفا اإلسالم
َّ
لقبـل وطقف الحديث»( ،)1ويجعؾ باول مـ هذا الؼقل مـطؾ ًؼا لؾحديث طـ
خاتؿقة محؿد ﷺ ،ويـاقش هذه الؿسللة مـ وجقه:
أ -ما ورد يف الؼرآن يف سقرة الصػ طـ البشارة بؿحؿد طؾك لسان طقسك
َ ّ
ح
ُ ه
ِإَوذ كَ َال غ َ
ِيَس حٱب َُ َم حر َي ًَ َي ٰ َت ِ ٓ
ڽ يف ققلف تعالك :ﵟ
َّن إ ِ حش َرَٰٓءِيو إ ِ ِّن َر ُشٔل ٱّلِلِ
َح ُ
ّشَۢا ة َر ُشٔل يَأحِت ٌِ ََۢ َب حػدِي ح
سً ٌُّ َط ّد ِٗكا ل ّ ٍَِا َب ح َ
ٱش ٍُ ُّۥٓ
ني يَ َد هي ٌ ََِ ه
ٱَل حٔ َرىٰثِ َو ٌُبَ ّ ِ َ
إِّل
ٖ ِ
ِ
َ ح َ ُ َ َ ه َ َٓ ُ حَّ َٰ َ ُ ْ َٰ َ
ح
ٞ
ُّ
ٞ
ج كالٔا هذا شِدر ٌتِنيﵞ [الصػ.]6 :
أۡحدۖٗ فيٍا جاءًْ ةِٱِليِن ِ
ب -يف شرح هذه البشارة طـد الؿسؾؿقـ وطـد الؿسقحققـ يؼقل باول:
«وحتك كػفؿ البشارة ٓ بد أن كعرف ّ
أن (أحؿد) تتػؼ يف الؿعـك تؿا ًما مع
ويرضقكف .هق إذن (محؿد) الذي
الـاس
حؿدُ ه
َ
ُ
(محؿد) أي :اإلكسان الذي َي َ
ذكره طقسك باسؿ (أحؿد) ،إٓ ّ
تبشقرا بؿا يسؿك
أن كؾؿة أحؿد ،اطتربت
ً
الؿ ِ
ب ما َروى يقحـّا طـد خطبة القداع
قاسل أو
ِّ
حس َ
الؿعضد (باركؾقت) الذي َ
ُ

( )1دروس قرآكقة ،ص.131
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
لعقسك أكف سقف يليت مـ بعده»( ،)1ويثبت باول بلكثر مـ دلقؾ أن (باركؾقت) ٓ
تعـل إٓ محؿدً ا ،فقؼقلّ « :
إن كؾؿة (باراكؾقتقس) الققكاكقة تصعب ترجؿتفا إذا
أراد اإلكسان أن يعرب طـ الؿعـك الذي أراد أن يـؼؾف يقحـّا طـ طقسك يف بشارتف،
ويؿؽـ ترجؿة هذه الؽؾؿة بـ(مدافِع ،مساكِد ،م ِ
قاسل) ،وإفضؾ أن يلخذ
ُ
ُ
ُ
اإلكسان هذه الؽؾؿة كؿا هل يف (الققكاكقة) ويحتػظ بؿعـاها الذي يتـاسب مع
رسقل ٍ
ٌ
مجؿؾ ما جاء يف إكجقؾ يقحـّاّ :
ٓحؼ
ثان
ٕن الؿؼصقد بـ(باركؾقت) هق
ٌ
طؾك طقسك ،والذي سقف يؽؿؾ رسالتف .فػل إكجقؾ يقحـّا ( )16 /14يتحدث
طقسك طـ هذا الؿقضقع ٕول مرة ،فقؼقل« :سقف أرجق اهلل أن يرسؾ إلقؽؿ
(باركؾقت) آخر» ،ويف يقحـّا (« :)13 -7 /16خقر لؽؿ أن أذهبّ ٕ :كـل إذا لؿ
ذهبت فسقف أرسؾف إلقؽؿ ...وطـدما
أذهب لـ يليت إلقؽؿ الـ(باركؾقت) ،أ ّما إذا
ُ
يلتقؽؿ سقف يرشدكؿ إلك الحؼقؼة الؽامؾة».
ومـ إدلة التل يسققفا طؾك رأيف يف بقان معـك البشارة القاردة يف الؼرآن:
ما يعتؼده الؿسؾؿقن مـ تحريػ لؽؾؿة (بقريؽؾتققس) التل َت ْعـ ِل أحؿد أو
محؿد ،إلك كؾؿة (باركؾقت) التل تعـل الؿ ِ
الؿعضد ،وذلؽ إلبعاد
قاسل أو
ِّ
ُ
حؼقؼة مجلء كبل بعد طقسك ڠ(.)2

( )1دروس قرآكقة ،ص.131
( )2دروس قرآكقة ،ص.132

()108

كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
ً
إهؿ مـ
قائال« :إن
سمآ لبـل ديـف الؿسقحققـ ً
يقجف
ومـ إدلة ً
أيضا أكف ّ
ّ
آفرتاضات يف بقان معـك (باركؾقت) بالـسبة لـا -كحـ الؿسقحققـ -أن كبحث
طـ إجابة طـ السمال طؿا إذا كاكت شخصقة طقسك يف العفد الجديد تحتاج إلك
رسقل ٓحؼ ،أي :إلك وحل جديد يؽقن مـ شلكف أن يـ ُؼؾ لـا الحؼقؼة الؽامؾة
ويجعؾ مـفا ققة تاريخقة»(.)1
ويف اإلجابة طـ هذا التساؤل الؿقضقطل يـؼد باول تػسقر إكجقؾ يقحـّا
لؽؾؿة (باركؾقت) بلهنا (روح الؼدس) ،ويم ّكد خطل التػسقر بؿا حدث يف الؼرن
كػسف
الثاين بعد الؿقالد مـ ضفقر الـبل (مقكتاكقس) ،وهق مجدّ د اط َتربَ َ
الباركؾقت ،أي :آخر إكبقاء ،فحاربتف الؽـقسة واطتربتف زكدي ًؼا ،وهـا شخصقة
(ماين) وهل شخصقة باركؾقتقة أخرى (277 -216م) ،وحاربتفا الؽـقسة
أيضا(.)2
ً
التصقر إول لؾؿسقحقة قبؾ التحريػ
وهذا يعـل أن الباركؾقت كان يف
ّ
التصقر
مرس ًال بعد طقسك ڠ ،تؿا ًما كؿا هق معروف يف
ّ
يعـل أن هـاك كب ًّقا َ
( )1دروس قرآكقة ،ص .132وراجع كالم الشقخ الغزالل طـ هذه الؿسالة يف كتابف :التعصب والتسامح
بقـ الؿسقحقة واإلسالم ،ص ،87الطبعة رقؿ ( ،)24مؽتبة هنضة مصر2004 ،م.
كؼال
إب صقب تقزيـل يف كتابف (مِـ يفقه إلك اهلل) ً
( )2دروس قرآكقة ،ص ،132واكتؼدَ هذا
التػسقر ً
أيضا ُ
َ
طـ كتاب (يؼرأ القفقد والـصارى الؼرآن وهؿ ٓ يعؾؿقن) لؿملػف /فماد حسقـ كصار ،ص-221
 ،228مجفقل مؽان الطبع ،وأ ّما سـة الطبع ففل 1994م ،ورقؿ اإليداع بدار الؽتب هق .94 /9540
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
أي
لتػرغ معـك الباركؾقت مـ ّ
حر َفت هذا الؿػفقم ِّ
اإلسالمل ،لؽـ الؽـقسة ّ
قاصرا طؾك الروح دون الجسد ،فؼالت :إن
إشارة لإلكسان (الؿادة) ،وجعؾتف
ً
معـك (الباركؾقت) هق الروح الؼدس.
ويستؿر باول يف بقان أن اإلسالم هق الدِّ يـ إخقر لؾبشرية فقؼقلّ « :
إن ّأو َل
ٍ
إكسان أدرك أهؿقة الؿـفج الروحل والؿـفج الؿادي م ًعا لإلكسان هق محؿد ﷺ،
وتؿ ّث َؾت مفؿتف يف بـاء أمة إسالمقة .وكاكت هذه إمة يف صقرهتا إولك واقعقة،
اإلسالم هق ديـ طامة الـاس ،وهذا يعـل أهنا لؿ تؽـ دولة كـقسة ،وكاكت
ممس َس ْقـ طؾك ققاكقـ طؼالكقة بشؽ ٍؾ شبف كامؾ ،إٓ أهنا يف
شريعتفا وكظام حقاهتا َّ
ذات الققت تتحؼؼ كؾقة مـ خالل آستسالم إلرادة اهلل متؿ ّثؾة يف الؼرب الػعؾل
مـ اهلل ،فؿـ خالل تلسقس إمة اإلسالمقة التل كاكت ومـذ البداية تضؿ ّ
كؾ
ِ
يؽتػ محؿد بتبـّل بشارة طقسك بؼدوم
الؿممـقـ باهلل مـ مختؾػ الدياكات :لؿ
مؿؾؽة اهلل ،بؾ ح ّؼؼفا تاريخ ًّقاّ .
دائؿا لرؤية كؿال التاريخ
إن اإلكسان لقتقق ً
اإلكساين ،حقث تتحؼؼ ذاتف مستؼؾة ،ومستسؾؿة إلرادة اهلل يف الققت كػسف .لؼد
كان محؿد ّأو َل َمـ أططك اإلكسان َدفعة التطقر يف هذا آتجاه مـ خالل الرسالة
الؼرآكقةّ ...
تص ُّق َر إثبات وأح ّؼقة إتؿام الرسالة الؿسقحقة ٓ بد وأن يؼقم طؾك
إن َ
اإليؿان بلن محؿدً ا -ولقس طقسك -هق تؿام تاريخ الرسؾ إلك يقم الؼقامة.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
ويمكَّد هذا الؼقل بؿا ذهب إلقف الؿصؾح يماخقؿ فقن فققرا ّ
بلن اإلسالم
يؿ ِّثؾ مؿؾؽة اهلل الروحقة الثالثة.)1(»...
ويمكِّد بشرية طقسك مـ خالل الحديث طـ القفقد الؿسقحققـ فقؼقل« :لؿ
يقصػ طقسك قط بلكف اهلل حؼقؼ ًة يف العؼقدة الؿسقحقة إولك ،وٓ يف العؼقدة
يسؿقن بالقفقد الؿسقحققـ ،ويؿؽــا الؼقل ّ
بؽؾ
التل ّ
تطقرت طـفا طـد مـ كاكقا َّ
تلكقد ّ
إن طقسك اإلكسان لؿ يؽـ ل ِ َق ْؼ َب َؾ بتللقف شخصقتف طؾك اإلصالق :ففق يؼقل
ٕحد محدّ ثقف يف إكجقؾ مرقس (( :)18 /10كقػ تسـَّك لؽ ْ
تسؿ َقـل
أن ِّ
َ
جؾقؾ إٓ اهلل)»( .)2ويزيد التلكقد طؾك التحريػ الذي وقع يف
الجؾقؾ؟ ٓ
اإلكجقؾ بشلن طقسك فقؼقل ٓ« :بد لإلكسان أن يعرتف يف هذا الشلن بلن صقرة
طقسك قد ُطرضت بشؽ ٍؾ ُمبا َل ٍغ فقف يف ثـايا الـصقص الؿسقحقة الجاهؾقة
الؿقجقدة يف إكاجقؾ الؽبقرة مثؾ مرقس ومتّك ولققا ويقحـّاّ ...
إن ما ورد يف
الؼرآن طـ طقسك كان يممـ بف القفقد الؿسقحققن ،لؽـ الؽـقسة الجاهؾقة
رفضت ذلؽ واستبعدتف أثـاء تدويـ العفديـ الؼديؿ والجديد ،وهذا إن لؿ يؽـ
تحري ًػا فنكف يعدّ كظرة اكحقازية ،كؿا أكف ٓ يؿؽـ وصػ طقسك -صب ًؼا ل ِ َؿا ور َد يف
( )1دروس قرآكقة ،ص ،134واكظر يف هذه الؿسللة شبفات مسقحقة معاصرة حقل اإلسالم /حسـل
أيضا كتاب :كظرة كتب العفد الجديد وطؼائد الـصراكقة ،ص ،69مؽتبة
يقسػ إصقر ،ص .143واكظر ً
الـافذة ،الطبعة إولك2006 ،م.
( )2دروس قرآكقة ،ص.135
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
يسؿك بالثالقث الذايت ،وقد تراجع الالهقت الحديث شق ًئا
إكجقؾ يقحـّا -بؿا َّ
فشق ًئا طـ هذا التصقر»(.)1
ويف هناية هذا الػصؾ يحاول باول أن يركّز رأيف يف محؿد ويف اإلسالم
بشؽ ٍؾ طام ،ويمكّد ّ
أن محؿدً ا هق الـبل الخاتؿ بعد مقسك وطقسك طؾقفؿ
ّ
ويستدل طؾك هذه الـتقجة بؿا يؾل:
السالم،
كبل مثؾل سقف
أ -ما ورد يف كتاب مقسك الخامس ( )15 /18مـ ققلفّ « :
الرب إلفؽ مـ بقـ إخقتؽ فال بد أن تتبعقه» ،ويػسر باول الؿؼصقد
يخرجف ّ
بالـبل يف هذه العبارة بلكف محؿد ﷺ الذي أخرجف اهلل مـ ُصؾب إسؿاطقؾ جدّ
العرب أخل إسرائقؾ جد القفقد.
بّ -
كقن مجتؿ ًعا سقاس ًّقا إكساك ًّقا شعب ًّقا طا ًّما،
إن محؿدً ا ﷺ هق الذي َّ
وهل شخصقة مقسك الثاين التل أشارت إلقفا يف سػر اإلصحاحات (-1 /24
.)53 -13 /52 ،11 -4 /50 ،6 -1 /49 ،9
ج -إكف يقصػ يف إشعقا ( )53 ،6 /42بلكف طبد اهلل الذي يعاين الصعاب.

( )1دروس قرآكقة ،ص.137 ،136
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
ادلبحث انثانث :احلجر األسىد ،وحكى انعامل وخانقه:
يف هذا الؿبحث سـتحدّ ث طـ فصؾقـ مـ فصقل كتاب( :دروس قرآكقة)،
سؿاه( :حؽؿ
سؿاه باول( :حقل الحجر إسقد) ،والػصؾ الثاين َّ
الػصؾ إول َّ
العالؿ وخالؼف) ،وكبدأ ً
أوٓ بالحديث طـ الحجر إسقد.
رابـل يف بداية قراءيت لفذا الؽتاب ّ
أن باول بدأ كتابف بالحديث طـ الؼرآن
مرد ًدا لؾعديد مـ الشبفات التل تـاولـاها بالر ّد يف الؿبحث إول ،ثؿ أتبعف هبذا
مفؿا مـ الؽعبة بقت اهلل الحرام،
الػصؾ طـ الحجر إسقد الذي يؿ ّثؾ جز ًءا ًّ
ّ
ومحط احرتامفؿ.
وقِ ْب َؾة الؿسؾؿقـ يف صالهتؿ،
ٓحظت طدّ ة مالحظات تر َّتب
وبعد قراءيت لفذا الػصؾ (الحجر إسقد)
ُ
طؾقفا طدد مـ الـتائج التل قد ك ّتػؼ أو كختؾػ مع الؿم ِّلػ بشلهنا:
ٓحظت ّ
أن الؿم ِّلػ قد مأل هذا الػصؾ بالروايات الغريبة طـ آدم
-1
ُ
وحقاء ،وإبراهقؿ وإسؿاطقؾ ۏ وهاجر ،وبئر زمزم ،والؽعبة ،والحجر
إسقد :وأكف اطتؿد طؾك طدة مصادر لفذه الروايات:
أ -المصدر األول :ما كتبف طـفا الؿستشرققن أمثال( :رودي بارت،
فقؾفاوزن ،شؿقدت ،مقرسقا إلقادة ،وبقؾتز ،ك ج يقكج)(.)1

( )1راجع دروس قرآكقة ،ص.62 -51
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
التصقف اإلسالمل طؾك كحق ما كؼؾف
ب -المصدر الثاين :مؼقٓت ُم ْغ ِرقة يف
ّ
التصقف القفقدي طؾك كحق ما كؼؾف طـ (ج .شقلؿ)
طـ ابـ طربل ،أو مغرقة يف
ّ
التصقر الصقيف لأللقهقة(.)1
حقل
ّ
والؿصدر إول الذي اطتؿد طؾقف الؿم ِّلػ -طالوة طؾك الـؼؾ الذي قد
الـص الؿـؼقل طـف -فنن
الؽثقر مـ الؿصداققة ،واإلحاصة التامة ب ُؾغة
ُي ْع ِق ُزه
ّ
ُ
الروايات التل ذكرها (باول) ً
كؼال طـ الؿستشرققـ يبدو طؾقفا بقضقح صبغة
كتب التاريخ :كتاريخ الطربي ،والبداية والـفاية ٓبـ
اإلسرائقؾقات التل ُمؾِئت هبا ُ
كثقر ،ومروج الذهب ومعادن الجقهر لؾؿسعقدي( ،)2أو غقر ذلؽ ،أو مؿا كؼؾف
يؼره
الؿػسرون يف تػاسقرهؿ مـ أطاجقب اإلسرائقؾقات مؿا ٓ َي ْؼ َب ُؾف طؼؾ ،وٓ ُّ
ِّ
شرع(.)3
الؿتصقفة وفِؽرهؿ الصقيف ٓ يؿ ِّثؾقن َّ
وأ ّما الؿصدر الثاين ّ
كؾ الؿسؾؿقـ
فنن
ّ
َّ
اشتط يف ففؿف لبعض الؿسائؾ العؼدية
مـ جفة ،ومـ جفة أخرى كجد فقفؿ َمـ

بعض أققالف( .)4وٓ كستطقع أن
طؾك كحق ما كجد طـد ابـ طربل الذي ك َؼؾ باول َ
( )1راجع دروس قرآكقة ،ص.62 -51
( )2تاريخ إمؿ والؿؾقكٓ ،بـ جرير الطربي ( ،)246 -237 /1دار الػؽر ،بقروت ،لبـان1415 ،هـ.
والبداية والـفايةٓ ،بـ كثقر ( ،)5 /2دار الػؽر ،بقروت ،لبـان1402 ،هـ.
( )3راجع مؼدمة كتاب :اإلسرائقؾقات والؿقضقطات يف كتب التػسقر ،لؾدكتقر /محؿد أبق شفبة.
( )4راجع :الػصؾ يف ِ
الؿ َؾؾ وإهقاء والـ َِّحؾٓ ،بـ حزم ( ،)170 /4مؽتبة السالم العالؿقة ،الطبعة إولك،
1348هـ.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
وبخاصة إذا كان ذلؽ
ُكؾزم الؿم ِّلػ بالؿصادر اإلسالمقة الصحقحة الؿعتؿدة،
ّ
تؼصقرا مـّا -كحـ الؿسؾؿقـ -طـ ترجؿة هذه الؿصادر إلك الؾغات إخرى:
ً
كاإلكجؾقزية ،وإلؿاكقة ،والػركسقة ،وغقرها.
 -2إن الحجر إسقد طؾك الرغؿ مؿا لف طـد الؿسؾؿقـ مـ مؽاكة طالقة إٓ
أكف ّ
صرح أمقر الؿممـقـ طؿر ﭬ ،طـدما
يظؾ
يضر وٓ يـػع ،وهبذا ّ
حجرا ٓ ّ
ً
الـبل ﷺ
حجر ٓ تضر وٓ تـػع ،ولقٓ أ ِّكل
أطؾؿ أكؽ
قائال« :إين
َق َّبؾف ً
ُ
ٌ
ُ
رأيت َّ
()1
ٍ
بحال مـ إحقال
الح َجر ٓ يعـل
يؼ ِّب ُؾؽ ما ق َّب ْؾتُؽ»  .واحرتام الؿسؾؿقـ لفذا َ

َ
آرتباط فقف بشلء مـ أمقر آطتؼاد ،قال ابـ حجر يف شرحف لفذا
طبا َد َتف ،أو
إثر« :قال الطربي :إكؿا قال طؿر ذلؽّ :
ٕن الـاس كاكقا حديثل طفد بعبادة
إصـامِ َ ،
ِ
الج ّف ُال ّ
تعظقؿ
الح َجر يف الحج مـ باب
أن استالم َ
فخش َل أن َي ُظ َّـ ُ
بعض إحجار ،كؿا كاكت العرب تػعؾ يف الجاهؾقة ،فلراد طؿر ْ
الـاس
أن ُي َع ِّؾ َؿ
َ
باع لػع ِؾ الـبل ﷺ»( :)2ذلؽ ّ
ّ
ٕن شفادة الؿسؾؿ التل ُي ْعؾِـ هبا
أن استال َمف ا ِّت ٌ
كػل مـف لسائر ما ُي ْع َبد مـ دون
اطتـا َقف اإلسال َم ُ
تؿـع ذلؽ ،فؼقلف ٓ( :إلف إٓ اهلل) ٌ
وإثبات لعبادة اهلل وحده دون سقاه .هذا إضاف ًة إلك مئات أيات الؼرآكقة
اهلل،
ٌ
( )1صحقح البخاري ،حديث رقؿ.1597 :
( )2فتح الباريٓ ،بـ حجر ( .)591 ،590 /3وراجع :فصؾ الخطاب يف سقرة أمقر الؿممـقـ طؿر بـ
طؾل الصالبل ،ص ،168 ،167دار التقزيع والـشر اإلسالمقة ،الطبعة إولك،
الخطاب ،لؾدكتقرّ /
1423هـ.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
ِ
ِ
والـػقر مـ ِّ
الش ْرك
وإفراده بالعبادة،
تحض الؿسؾؿ طؾك تقحقد اهلل ،
التل ّ
ّ
بؽؾ أكقاطف وصقره.
ّ -3
يؾح
لح َج ٍر ما ٓرتباصف بلحداث ديـقة مع ّقـة ،والتل ّ
إن مسللة آحرتام َ
ً
محاوٓ إلصاق ذلؽ بعؼقدة الؿسؾؿقـ(،)1
طؾقفا باول بالـسبة لؾحجر إسقد
بدطا مـ بقـ إمؿ:
لؾح َجر إسقد لؿ يؽـ الؿسؾؿقن فقفا ً
هذه الؿسللة بالـسبة َ
تذكارا
فػل العفد الؼديؿ ما ٓ ُي ْح َصك مـ إحجار التل وضعفا كبل اهلل مقسك
ً
ٕحداث ديـقة طظقؿة ،ففؾ أ َمرهؿ مقسك ڠ بعبادهتا و َت ْرك القاحد الد ّيان؟
()2
طؿا لدى إمؿ إخرى كالفـقد والقاباكققـ وغقرهؿ مؿـ
قط ًعا ٓ  ،كاهقؽ ّ

تصؾ طـدهؿ مـزلة إحجار إلك درجة التؼديس والعبادة( ،)3وإذا كان رسقل اهلل

( )1هذه الؿحاولة مـ إفؽار الؿعتادة طـد سائر الؿستشرققـ تؼري ًبا ،وإن اختؾػ أسؾقب تـاولفؿ لفا.
راجع :آستشراق يف السقرة الـبقية دراسة تاريخقة ٔراء (وات -بروكؾؿان -فؾفاوزن) لألستاذ طبد اهلل
محؿد إمقـ ،ص ،278 -275مطبقطات الؿعفد العالؿل لؾػؽر اإلسالمل ،الطبعة إولك،
1417هـ.
( )2اكظر طؾك سبقؾ الؿثال :الػؼرة الرابعة مـ اإلصحاح الرابع والعشريـ مـ سػر الخروج ،ص ،125مـ
حجرا
الؽتاب الؿؼدس ،صبعة دار الؽتاب الؿؼدس يف العالؿ العربل ،د.ت ،وقد أقام يقشع اثـل طشر
ً
تذكارا لعبقر إسباط هنر إردن بتابقت العفد ،اكظر :الػؼرة التاسعة مـ اإلصحاح الرابع مـ سػر
ً
يقشع ،ص ،341مـ الؽتاب الؿؼدس.
طؾل أحؿد الجرجاوي ،ص ،185دار الػؽر ،مصر ،الطبعة
( )3راجع :حؽؿة التشريع وفؾسػتف ،لؾشقخ ّ
إولك1418 ،هـ.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
طؿال بؼقلف تعالك :ﵟ َو ُّ
ٱلر حج َز
ً
يف سقرتف قد طا َدى إصـا َم الجاهؾقة
َ َ
َ ح
ِيَ َء َاٌ ُِ ٓٔا ْ إ هج ٍَا ح َ
يأ ُّح َٓا هٱَّل َ
ٱۡل حٍ ُر َوٱل ح ٍَ حي ِ ُ
ٱْ ُج حرﵞ [الؿدثر ،]5 :وققلف تعالك :ﵟ َٰٓ
َّس
ف
ِ
ه
َ ه ُ
ٱلش حي َطَٰ فَ ح
َو حٱّلَ َ
اب َو حٱّلَ حز َل ٰ ًُ ر حج ٞ
ُط ُ
س ٌّ حَِ َخ َ
ٱج َخن ِ ُتٔهُ ى َػيس حً
و
ٍ
ِ
ِ
ِ
ه َ
ُح ُ َ
َّ ُ َ
َ َ َ
ج ٱّلِلِ ذ ُٓ َٔ
تفي ِدٔنﵞ [الؿائدة ،]90 :وققلف تعالك :ﵟذٰل ِم ۖٗ َوٌَ ُحػ ِظ حً خ ُرم ٰ ِ
ه
َ َّ َُ ه ح َ ُ ُ ح َحَ ُ ه َ ُح َ َ َح ُ ح َ ح َ ُ ْ
َخ حۡيَُّ ٞلۥ غِِد ربِِّٰۗۦ وأخِيج ىسً ٱّلُعًٰ إَِل ٌا حخ ٰ
ِل غييسًۖٗ فٱجخنِتٔا
ح َ َ
ٱلر حج َس ٌ ََِ حٱّلَ حو َثَٰ َو ح
ٱج َخن ِ ُتٔا ْ كَ حٔ َل ُّ
ّ
ٱلزورِﵞ [الحج ،]30 :وققلف :ﵟِإَوذ كال
ِ
ِ
َل َءاٌ ِِٗا َو ح
ِيً َر ّب ح
ٱج ُِ حبَّن َو َب ه َ ه ح َ ح َ ح َ َ
ٱج َػ حو َهٰ َذا حٱِلَ َ َ
إةح َرْٰ ُ
َّن أن جػ ُتد ٱّلضِامﵞ [إبراهقؿ:
ِ
ِ
ِ
ِ

.]35

أيسؿح بعد
ب إصـا َم إلك مؽة(،)1
ُ
وصح طـف ﷺ أكف َل َعـ ّأو َل َمـ َج َؾ َ
ّ
صـؿا لقعبدَ ه؟ ّ
إن هذا ٓ يؼقل بف
ذلؽ لؿسؾؿ أن يجعؾ مـ الحجر إسقد
ً
طاقؾ ،وٓ تميده أدلة ٓ :طؾؿقة وٓ ضـقة.
 -4يؿؽـ أن كتػؼ مع باول يف الؼقل ّ
رمز ،لؽــا كختؾػ
بلن الحجر إسقد ٌ
رمز
معف فقؿا يعـقف بالرمزية يف هذا الحجر،
فالحجر إسقد -بؾ الؽعب ُة ك ُّؾفاٌ -
ُ
التقجف إلك الجفة
يجؿع الؿسؾؿقـ يف شتك بؼاع إرض طؾك هدف واحد ،وهق
ُّ
التل أرادها اهلل أن يتقجفقا إلقفا يف صالهتؿ ،ففق رمز مم ِّثر يف وحدهتؿ ،وهق
أبل بـ كعب طـ أبقف ،رقؿ،)20297( :
( )1مسـد اإلمام أحؿد ،مسـد إكصار ،باب :حديث الطػقؾ بـ ِّ
صبعة إحقاء الؽتب العربقة ،بقروت ،د.ت.
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ةحوث
شار ٌة طؾك تؿ ّقزهؿ دون سقاهؿ مـ إمؿ( ،)1وٓ طالقة البتة بقـ هذا الحجر
حَ
َ
وبقـ ذات اهلل  ،فالؿسؾؿقن يعتؼدون أن اهلل :ﵟفَاط ُِر ه َ َ
ۡرض َج َػو
ٱلصمٰن ٰ ِ
ت َوٱّل ِ ۚ
َح َ َ ح
َ ُ ّ ح َ ُ
ُ ح َ ح َٰ ٗ َ َ ح َح َٰ َ ح َٰ ٗ َ ح َ ُ ُ
ح
ىسً ٌَِ أُفصِسً أزنجا وٌَِ ٱّلُع ًِ أزنجا يذرؤزً ذِي ِّۚ ىيس ن ٍِريِِّۦ
َ
َشءَ ٞو ُْ َٔ ه
ط ُ
ٱلص ٍِ ُ
ۡيﵞ [الشقرى ،]11 :وأكف سبحاكف :ﵟ هَل حُ حدر ُك ُّ حٱّلةح َصٰرُ
َ ح
يع حٱِلَ
ِ
ۖٗ
ِ
ح
َ ُ َ ُح ُ ح َح َ َٰ َ ُ َ ه ُ
َ
ُ
ؤْ يدرِك ٱّلةصر ۖٗ ؤْ ٱلي ِطيف ٱۡلتِۡيﵞ [إكعام ،]103 :فؽقػ يؼبؾقن يف
طؼقدهتؿ معـك هذه الرمزية التل يؼقل هبا الؿم ِّلػ؟

الؿفؿة يف هذا الػصؾ:
 -5ومع هذا فؼد وصؾ الؿم ِّلػ إلك بعض الـتائج
ّ
فؿـ خالل حديثف طـ وجقد فؽرة اإللف طـد البشر مـذ ِ
الؼدَ م يؼقل الؿم ّلػ« :لؿ
يظفر اهلل بالؿعـك الحؼقؼل فؼط يف الؽتاب الؿؼدّ س -القفقدية والؿسقحقةّ -
إن
لؾشؽ ّ
ً
ّ
الديـل لؿ يبدَ ْأ
القحل
أن
مجآ
الؽتاب الؿؼدّ س ذاتف ُيثبِ ُت بؿا ٓ يدع
َّ
َ
اهلل السؿاوات وإرض.
بنبراهقؿ ومقسك وطقسك ،بؾ إكف قد بدأ حقـؿا خؾؼ ُ
إسرائقؾل إصؾ ،كؿا كان ُيعتؼد لػرتات صقيؾة»(،)2
التصقر لؿ يؽـ يق ًما ما
هذا
ّ
َّ

وكتقجة أخرى يؼقل فقفا« :هذا القضع ُي ِ
ظفر ّ
إلفا
أن اهلل لؿ يؿ ِّثؾ طـد محؿد ﷺ ً
رب البقت
جديدً ا استعاره مـ القفقدية والؿسقحقة ،لؼد كان اإلل ُف الحؼقؼل هق َّ
(الؽعبة) ،ويف الؽعبة كان يقجد الصـؿ الخشبل ( ُه َبؾ) والذي لؿ يث ُب ْت لف حتك

( )1آستشراق يف السقرة الـبقية ،ص ،277بتصرف.
( )2دروس قرآكقة ،ص.54
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ةحوث
برب البقتّ ،إٓ
أن أية طالقة أكقدة باهلل (اإللف الحؼقؼل) ،وقد كان أحقاكًا ُيدْ َطك ّ
ّ
دلقال طؾك أكف الؿؼصقد بـ(اهلل)»(.)1
أن ذلؽ ٓ يعدُّ ً
قرره اإلسالم مـ ققاطد طـ
ففذه الـتائج صحقحة وحؼقؼقة ،وتتػؼ مع ما ّ
كؾ شلءِ ،
ِ
الخؾؼ يف طشرات أيات الؼرآكقة التل تبقـ أن اهلل  هق خالؼ ّ
راج ْع
ُ َٓ َ ه ُ
َٰ ُ
ِس ًُ ه ُ
ٱّلِل َر ُّبس حًۖٗ َل إِل ٰ َّ إَِل ْ َ ۖٗٔ
قق َلف تعالك طؾك سبقؾ الؿثال ٓ الحصر :ﵟذى
َ ٰ ُ ُ ّ َ ح َ ح ُ ُ ُ َ ُ َ َ َٰ ُ ّ
ُح
ٞ
ك َ ح
َشءٖ َوك ِيوﵞ [إكعام ،]102 :وققلف :ﵟكو
ك َش ٖء فٱختدوهۚۡ ؤْ لَع ِ
خي ِق ِ
حَ
َ ٓ َ
ُ َ
ُ هُ ُح ََ هَ حُ
ُ
ٌََ هر ُّب ه َ َ
ت َوٱّل ِ
ٱّلِلۚۡ كو أفٱَّتذحً ٌَِّ دوُِِّۦٓ أ حو ِّلَا َء َل َح حٍي ِهٔن
ۡرض ك ِو
ٱلصمٰن ٰ ِ
ح َ ح َ َ حَ ُ َح َ ح َ
َ ُ ح َ ح ٗ َ َ َ ّٗ ُ ح ح
َض ۚۡا كو َْو ي َ حص َخِٔي ٱّلخ ٰ
ۡي أم ْو ت حص َخِٔي
ّم وٱِل ِط
ص ًِٓ جفػا وَل
ِّلُف ِ
ُّ ُ َ ُ َ ُّ ُ َ ح َ َ ُ ْ ه ُ َ َ ٓ َ َ ُ ْ َ َ ح
َ َ َ ٰ َ َ حَ ح َ َ
ُ
ٱۡلي ُق غي حي ِٓ ح ًۚۡ ك ِو
َشَك َء خيلٔا نخيلِِّۦ فتشتّ
ٱىظيمٰج وٱَلٔر ٰۗ أم جػئا ِّلِلِ
ح
ح
هُ َ ُ ُّ
ي َأ ُّح َٓا ٱَله ُ
ك َ ح
َش ٖء َو ُْ َٔ ٱى َنٰخ ُِد ٱى َل هه ٰ ُرﵞ [الرطد ،]16 :وققلف :ﵟ َ َٰٓ
اس
ٱّلِل خٰي ِق ِ
َ حُ ه َح ُُ ُ ّ َ ه ٓ
ح ُُ ْ حَ َ ه ََ ُ َح
َ
ٱلص ٍَا ِء
ج ٱّلِلِ غي حيس ح ًۚۡ ْو ٌ حَِ خٰي ٍِق دۡي ٱّلِلِ يرزكسً ٌَِ
ٱذنروا ُ ِػٍ
حَ
َ ٓ َٰ َ ه ُ َ َ َ هٰ ُ ح َ ُ َ
ّن حؤفهٔنﵞ [فاصر.]3 :
ۡرض َل إِلّ إَِل ْٔ ۖٗ فأ
َوٱّل ِ ۚ

مستؼبال قط ًعا.
ً
( )1دروس قرآكقة ،ص .54وكؼقل :ولـ يثبت ذلؽ
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
 حكى انعامل وخانقه:هذا هق الػصؾ الثاين الذي سـتـاولف خالل هذا الؿبحث ،وهق الػصؾ
حؽؿ العالؿ وخال ُؼف)،
سؿاه الؿملػ هؽذاُ ( :
الرابع مـ فصقل الؽتاب ،وقد ّ
وأشعر بعدم اتساق يف هذه التسؿقة ،بؾ أشعر بثِ َؼ ٍؾ يف كطؼ هذا العـقان :ولذا
ُ
وحاكؿف) ،أو (خ ْؾ ُؼ العالؿ
خالؼ العالؿ
يسؿ َقفُ ( :
ُ
فؽان َأ ْو َلك بالؿم ِّلػ أن ِّ
وحؽؿف) ،ويف الؿقضعقـ يعقد الضؿقر طؾك الخالؼ الحاكؿ وهق اهلل  ،أ ّما
ُ
الحؽؿ إلك غقر اهلل ،مع
حؽؿ العالؿ) تقحل بـسبة هذا ُ
التسؿقة الحالقة فؼقلفُ ( :
أن الؿم ِّلػ لؿ يتـاول مسللة الحؽؿ يف هذا الػصؾ! ٓ كسب ًة إلك اهلل ،وٓ إلك
البشر ،وإكؿا كاكت مادة هذا الػصؾ تدور يف معظؿفا طـ مسللتل َ
الخ ْؾؼ
يرجح ما ذهبت إلقف بصدد الثؼؾ يف هذه التسؿقة أن الؿرتجؿ
والبعث .وربؿا ّ
سؿاه يف ففرس الؽتاب( :الحؽؿ والخالؼ لؾعالؿ)!
ّ
()1
ُ
َ
الحديث طـ
تـاول فقف باول
الػصؾ
ويعدُّ هذا
أصغر فصقل الؽتاب َ :
َ

مفؿتقـ ،هؿا :تصقير الؼرآن لؼضقة الخؾؼ ،ويف بقان ذلؽ يستعرض ما يف
قضقتقـ ّ
والف َؿزة ،وط َبس ،والطارق.
الؼرآن مـ آيات يف سقره إولك :كالؼارطة ،والتؽقيرُ ،
ويف هذه الؼضقة يؼػ أمام حديث الؼرآن طـ أصقار الخؾؼ ،ويعترب ذلؽ يف السقر
الؿتلخرة ،وهق اطتبار ٓ يؼقم طؾك دلقؾ طؾؿل ققيٕ :ن أصقار الخؾؼ التل

( )1دروس قرآكقة ،ص.89 -79
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
وردت يف سقريت( :الؿممـقن ،والحج) ،وهؿا مؽ ّقتان يف رأي
استشفد هبا باول
ْ
كثقر مـ العؾؿاء( ،)1لؽـ باول يف حديثف طـ هذه الؼضقة يؼسؿ العفد الؿؽل إلك
ثالثة أقسام:
يف المرحلة األولى :يرى باول فقفا أن قصة الخؾؼ لؿ تؽـ مـ مقضقطات
خالؼ ّ
السقر إولك -بدايات القحل -وكان الرتكقز فقفا طؾك بقان ّ
كؾ شلء
أن اهلل ُ
يف كؾ ٍ
آن ومؽان ،ويستدل طؾك ذلؽ بسقريت( :طبس ،32 -24 :والطارق-5 :
.)10
ويف المرحلة الثاىوة :بدأ باول الحديث طـ الؼضقة الثاكقة ،وهل قصة الخؾؼ
فؼال« :يف الػرتة الؿؽقة الثاكقة (السـة الخامسة والسادسة مـ بعثة محؿد ﷺ) كجد
َََح ََ ه َ َ َ ْ َ ه
ِيَ زف ُر ٓوا أن
يتضؿـ قصة الخؾؼ :سقرة إكبقاء :ﵟأولً ير ٱَّل
العرض التالل
ّ
َ ح َ َ َ ََ َ حٗ َ َ َح َ ُ َ َ َ َ حَ َ حَ ٓ ُه َ ح َ ّ ََ َ
ه َ َ
ِحۚۡ أفَل
ٱلصمٰن ٰ ِ
ت وٱّلۡرض َكجخا رحلا ذفخلنٍٰٓا ۖٗ وجػيِا ٌَِ ٱلٍاءِ ك َش ٍء ٍ
حَ
ح
َ
ح
َس أَن حٍَ َ
يد ةٓ حً َو َج َػ حي َِا ذِيٓاَ
َ
َ
َ
ٰ
ۡرض رن ِ
يُؤٌ ُِِٔنﵞ [إكبقاء ،]30 :ﵟ َو َج َػي َِا ِِف ٱّل ِ
ِ
ِِ
ٗ ه ه
َ
َ َ َ حَ ه ٓ حٗ هحُ ٗ ُ
ف َِج ٗ
ٱلص ٍَا َء َشلفا ُمفٔظا ۖٗ َوْ حً
اجا ُش ُتَل ى َػي ُٓ حً َح حٓ َخ ُدونﵞ [إكبقاء ،]31 :ﵟوجػيِا
ه
َ ح َ َٰ َ ُ ح ُ َ
ٱّل َو َوٱَله َٓ َ
ٔنﵞ [إكبقاء ،]32 :ﵟ َو ُْ َٔ هٱَّلِي َخيَ َق ه ح
ار َوٱلش حٍ َس
خَ ءايخِٓا ٌػ ِرع
َ ح َ َ َ ُ ّٞ
ََ
َ
م ي َ حص َت ُدٔنﵞ [إكبقاء.]33 :
ي
ف
ِف
ك
ٖ
وٱىلٍر ۖٗ ِ
ثؿ قال :أ ّما الػرتة الؿؽقة الثالثة (مـ السـة السابعة بعد البعثة إلك الفجرة)
فـجد ٕول مرة وص ًػا تػصقؾ ًّقا لعؿ ٍؾ استغرق ستة أيام يف خؾؼ السؿاوات
( )1مـاهؾ العرفان يف طؾقم الؼرآن ،لؾزرقاين (.)171 ،170 /1
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
ُح َ ُ َ ح ُ َ ه
َ َ
وإرض ،يؼقل اهلل تعالك يف سقرة فصؾت :ﵟكو أن ِ هِس حً َلَسف ُرون ةِٱَّلِي خي َق
َ
حَ َ
َحَح
ُد ٗادا َذٰل َِم َر ُّب حٱى َع ٰيٍَ َ
َحَ ُ َ َ َ َ
نيﵞ [فصؾت ،]9 :ﵟ َو َج َػو
ٌ
ٔ
ي
ِف
ۡرض
ٱّل
ني َوۡجػئن َُّل ٓۥ أ ۚۡ
ِ
ِ
ِ
ِيٓا ٓ أَ حك َن ٰ َتٓاَ
ِيٓا َوكَ هد َر ذ َ
َس ٌَِ فَ حٔك َِٓا َو َب ٰ َر َك ذ َ
ذ َ
ِف أَ حر َب َػثِ َأيهام َش َٔآءٗ
ِيٓا َر َن ٰ ِ َ
ٓ
ِ
ٖ
حَ
ُ ه ح َ َ َٰٓ َ ه َ ٓ َ َ َ َ َ َ َ ٞ
ِيصآني َ
ّ ه
ِه ُدخان ذلال ل َٓا َول َِل ِ
ۡرض
ِنيﵞ [فصؾت ،]10 :ﵟثً ٱشخٔى إَِل ٱلصٍاءِ و ِ
ى ِ
ح َ َ ح ً َح َ ح ٗ َ ََٓ ََحَ َ ٓ
ََ َ
َ
َ
ح
َ
َ
ُ
َ
ه
َ
ٰ
ٰ
ات
ٱئتِيا طَٔع أو نرْا كاَلا أحيِا طان ِ ِػنيﵞ [فصؾت ،]11 :ﵟذلغىَٓ شتع شمٔ ٖ
ُّ
ح ٗ َ َ
َحَح ََح َ
ٱلص ٍَا ٓ َء ُّ
ك َش ٍَا ٓ ٍء أَ حم َر َْا ۚۡ َو َز هي هِا ه
ٱَّل حج َيا ة ٍَ َصٰت َ
ٰ
يح َوخِفظا ۚۡ ذٰل ِم
ِف
ِح
ِ ِ
ِِف ئٌ ِ
ني وأو ِ ِ
ح
ِير حٱى َ
َت حلد ُ
يز ٱى َػي ِي ًِﵞ [فصؾت.]12 :
ز
ػ
ِ ِ

قسؿ طؾك أساسف الػرتة الؿؽقة إلك
ويػتؼر باول إلك الدلقؾ العؾؿل الذي ّ

الخ ْؾؼ يف الؿرحؾة إولك ،وقصة َ
ثالثة أقسام :فجعؾ فؽرة َ
الخ ْؾؼ يف الؿرحؾتقـ
يختص بؿا كزل فقفا مـ
الثاكقة والثالثة ،والػرتة الؿؽقة مـ الـاحقة العؾؿقة ،وفقؿا
ّ
كؾ ٍ
الش ْؽؾ دون أدلة طؾؿقة واضحة تؿ ّقز َّ
قرآن ٓ يؿؽـ تؼسقؿفا طؾك هذا َّ
فرتة
يتعذر وجقده ،إضاف ًة إلك ّ
طؿا سقاها ،وهذا أمر ّ
التػريؼ بقـ قصة َ
الخ ْؾؼ
أن
َ
ّ
ِ
وفؽرة َ
لػظل ٓ كجد لف صدً ى يف الرتاث اإلسالمل طؾك
خالف
الخ ْؾؼ مسلل ُة
ٍّ
الـحق الذي يؼقل بف باول ،وأرى أكف يف ذلؽ متل ّث ٌر بؼصة الخؾؼ ذات التػاصقؾ
الدققؼة الؿذكقرة يف سػر التؽقيـ يف العفد الؼديؿ(.)1

( )1دروس قرآكقة ،ص ،80وكرر باول هذا التؼسقؿ يف فصؾ الرسؾ ،ص ،108 ،101ولؿ أطثر طؾك هذا
تػسقرا طؾؿ ًّقا يؿؽـ الركقن إلقف .اكظر :يف الـبقات
التؼسقؿ إٓ طـد الؿستشرق (كقلدكف) ،ولؿ أجد لف
ً

=
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
وبعد هاتقـ الؼضقتقـ تحدّ ث باول طـ تداخؾ فؽريت َ
الخ ْؾؼ والبعث يف
الؼرآن ،ود ّلؾ طؾك هذا التداخؾ بؿا ورد يف سقرة الـبل( .)1ويستطرد بعد ذلؽ يف
الحديث طـ الجـة والـار كؿا جاء وصػفؿا يف السقرة الؿذكقرة ،ويـؼؾ طـ
(تقر أكدريف) صقرة مجؿؾة طـ الجـة والـار ،والثقاب والعؼاب ،والحساب
والؿقزان ،ويـ ُؼؾ طـف -دون تعؼقب -قق َلف طـ كعقؿ الجـةّ « :
إن الحقاة الؼاسقة
التصقر» ،وهذا ققل ُيػفؿ مـف أن محؿدً ا هق مصدر
لؾبدو كاكت وراء هذا
ّ
حاول أن يم ِّث َر طؾك البدو هبذا التصقير ،وإضاف ًة إلك أكف ٓ يؼقم
الؼرآن ،وأكف َ
طؾك دلقؾ طؾؿل البتة ،فالؼرآن لؿ ُي َحدِّ ْ
ث البدو أو غقرهؿ طـ الجـة فؼط -كؿا
مستػقضا ،وربطفؿا بعؿؾ
أيضا حدي ًثا
ً
قال (تقر أكدريف) -وإكؿا تحدّ ث طـ الـار ً
ب ّ
أن
صالحا فؾف الجـة ،وإن كان فاسدً ا فؾف الـار،
اإلكسان يف دكقاه :إن كان
وأحس ُ
ً
َ
صقره الؼرآن بقـ أصحاب الجـة وأصحاب الـار يف كثقر مـ سقره
الحقار الذي ّ
ٍ
طبادة لألصـام
يم ّكد ذلؽ ،كؿا أن البدوي كان يتشبث بؿا كان طؾقف آباؤه مـ
أيضا،
وخضق ٍع لألوثان ،وكان ذلؽ مـ أهؿ الؼضايا العؼدية التل تـاولفا الؼرآن ً

=
والسؿعقات -تلصقؾ ودحض شبفات -لؾدكتقر /رضا الدققؼل ،ص ،233مؽتبة الصالح ،مصر،
الطبعة إولك1425 ،هـ.
( )1راجع :سقرة الـبل ،مـ.)40 -1( :
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
وقد سبؼ لـا الر ّد يف الؿبحث السابؼ طـ ّ
كؾ الدطاوى التل قال هبا الؿستشرققن
طـ مصدر الؼرآن(.)1
ِ
أبقات ِّ
الش ْعر طـ ديقان ( ُخؾدكامة) -كتاب
بعض
وبعد أن ك َؼؾ باول َ
َ
ُ
حاول مـ خاللفا أن يستؽؿؾ ما كتبف
الخؾد -لؾشاطر (يقهان فقلػجاكج جقتف)
الؿستشرققن طـ الجـة ،ثؿ ر ّد طؾك ّ
كؾ ما قالقه طـ الجـة يف طبارة مقجزة ختؿ
ُ
الؼرآن طـ ُب ْع ٍد لؾجـة لؿ يره
كشػ لل
هبا حديثف يف هذا الػصؾ فؼال« :لؼد
َ
الرهبان والؼساوسة والػالسػة والالهقتققن الذيـ أ ّثروا يف دائريت الثؼافقة»(.)2

( )1راجع ما سقؼ يف الؼضقة الثاكقة مـ الؿبحث إول مـ هذا البحث طـ (مصدر الؼرآن الؽريؿ).
( )2دروس قرآكقة ،ص.86
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
اخلامتة:
ّ
إن الحؿد هلل ،كحؿده وكستعقـف وكستغػره ،وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا
ومـ سقئات أطؿالـا ،وكص ِّؾل وكسؾؿ طؾك سقدكا محؿد وطؾك آلف وصحبف
والتابعقـ لف بنحسان إلك يقم الديـ ،وبعد:
حاولت يف هذا البحث أن أقدِّ م رؤي ًة كؼدية لؽتاب (دروس قرآكقة
ُ
لؾؿسقحققـ :مدخؾ لدراسة كتاب الؿسؾؿقـ الؿؼدّ س) ،لؿم ِّلػف ِ
الؼ ّس إلؿاين
(باول شػارتزيـاو) ،وجاءت هذه الرؤية يف مؼدّ مة ،وتؿفقد ،وثالثة مباحث.
َ
ُ
وبقان مذهبف الربوتستاكتل ،ومدى
البحث مؽاك َة الؿم ِّلػ،
يف التمهود ر َصدَ
ِ
ُ
الباحث تسؿق ًة أخرى لؾؽتاب
واقرتح
تـاو ِل قضايا الؽتاب،
َ
أثر هذا الؿذهب يف ُ
وهل( :مدخؾ لدراسة كتاب الؿسؾؿقـ الؿؼدس) ،ورصدَ البحث بعض أهداف
الؿم ِّلػ :كالدطقة إلك آطرتاف الؿتبادل بقـ أصحاب الدياكات الثالثة:
القفقدية ،والؿسقحقة ،واإلسالم.
ويف المبحث األول :ك َؼدَ الباحث الؿـفج العؾؿل الذي يتّبعف الؿستشرققن
يف طرض فؽرهؿ طـ اإلسالم ،و َب َّقـ ّ
أن باول تل ّثر هبؿ يف محاولة استدراج
ِ
ِ
طرض ما ر ّدده باول مـ شبفات حقل
وبعد
الؼارئ الؿسقحل لؼراءة كتابف،
ُ
الباحث هذه
ترتقب سقر الؼرآن الؽريؿ ،وآياتف ،وما جاء فقف مـ َتؽرارَ :فـَّد
ُّ
الشبفات ،ور َّد طؾقفا ،وذلؽ مـ خالل الؿؼاركة بقـ ما قالف بعض الؿـصػقـ مـ
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
كػسف
طؾؿاء الغرب طـ الؼرآن والؽتاب الؿؼدّ س يف هذه الؿسللة ،وما أثبتف باول ُ
ٍ
ٍ
وترابط ٍ
وثقؼ بقـ ما كزل مـف يف مؽة ،وما كزل مـف
وحدة مقضقطقة لؾؼرآن،
مـ
يف الؿديـة.
وأصال الباحث يف الر ّد طؾك الؼقل ّ
بلن مصدر الؼرآن هق القفقدية أو
الؿسقحقة ،ووصؾ إلك طدّ ة كتائج ،مـ أهؿفا :استؼالل الؼرآن الؽريؿ يف مصدره
أي مصدر آخر ،سقا ٌء كان يفقد ًّيا أو مسقح ًّقا أو غقرهؿا ،وأن
اإللفل طـ ّ
الؿسقحقة هل التل تل ّثرت بالؿـفج الـؼدي الؼرآين ،وأن العالقة بقـ محؿد ﷺ
لتتقح الـؼؾ طـفؿ.
والقفقد ،وما سا َدها مـ خصام ومعارك ما كاكت َ
وجؿعت فقف بقـ أربع َة فصقل:
ويف المبحث الثاين الذي جعؾتُف طـ الرسؾ،
ُ
طرض باول يف فصؾقـ
(الرسؾ ،وطقسك ڠ ،والـبل ،وخاتؿ إكبقاء) .وقد َ
ٍ
شبفات طديد ًة حقل كبقة محؿد ﷺ ،ثؿ ير ّد طؾك
مـفؿا ،وهؿا( :الـبل والرسؾ)
هذه الشبفات ردو ًدا ج ّقدة يف الػصؾقـ أخريـ ،وهؿا( :طقسك ڠ ،وخاتؿ
طؿا يف سائر الؽتاب ،فؼد
إكبقاء) :فل ّما يف فصؾ طقسك ڠ فؼد اختؾػ مـفجف ّ
أثبت بإدلة الؼرآكقة ،ومؼاركتِفا مع إصحاحات الؽتاب الؿؼدس أن طقسك ڠ
َ
ثال لبـل
اهلل َم ً
لؿ يؽـ ً
إلفا ،وٓ ابـ إلف ،وإكؿا هق طبدُ اهلل ورسقلف ،جعؾف ُ
كػسفا وبالؿـفج ِ
إسرائقؾ .وبإدلة ِ
أثبت ّ
ب كؿا يدَّ طل
كػسف َ
أن طقسك لؿ ُي ْص َؾ ْ
الـصارى ،وإكؿا رفعف اهلل إلقف كؿا قال اهلل يف الؼرآن الؽريؿ .ويف فصؾ (خاتؿ
إكبقاء) ُي ْثبِ ُت باول بإدلة العؼؾقة والـؼؾقة ،وبا ّتباع مـفج الؿؼاركة بقـ آيات
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
الؼرآن وكصقص إكاجقؾ ّ
أن محؿدً ا هق خاتؿ إكبقاء ،وأكف «مقسك الثاين»،
«الباركؾقت» الذي ّ
ويـص طؾك طالؿقة اإلسالم وتسامحف
بشرت بف إكاجقؾ،
ُّ
مع سائر إديان السؿاوية إخرىّ ،
وأن اهلل كؿا يتجؾك يف الؽتاب الؿؼدّ س فنكف
أيضاّ ،
كقن مجتؿ ًعا سقاس ًّقا
يتجؾك يف الؼرآن الؽريؿ ً
وأن اإلسالم هق الذي َّ
إكساك ًّقا شعب ًّقا طا ًّما بؼقادة محؿد ﷺ.
ُ
مصادر الؿم ِّلػ يف فص َؾ ْقـ مـ فصقل
الباحث
ويف المبحث الثالث تت ّبع
َ
الؽتاب ،وهؿا( :الحجر إسقد ،وحؽؿ العالؿ وخالؼف) ،فقجد أكف يعتؿد طؾك
ما كتبف الؿستشرققن طـ العالقة بقـ الحجر إسقد وطؼائد اإلسالم ،وك ّبف
الباحث طؾك أكف ٓ بد مـ آطتؿاد طؾك الؿصادر اإلسالمقة الصحقحة التل تب ِّقـ
ُ
الباحث
أ ْن ٓ طالق َة البتة بقـ هذا الحجر وطؼقدة التقحقد اإلسالمقة .وكاقش
وس ِؿ ِف (حؽؿ العالؿ وخالؼف) حتك تتسؼ التسؿقة مع الؿعـك
الؿم ِّل َ
ػ يف ْ
الؿؼصقد .و َب َّقـ الباحث ّ
أن باول يف هذا الػصؾ َّفرق بقـ فؽرة َ
الخ ْؾؼ وقصة
َ
الخ ْؾؼ يف الؼرآن ،وهق تػريؼ مػت َعؾ ٓ يعتؿد طؾك أدلة طؾؿقة ققية ،كؿا َق َّسؿ
ٍ
برهان
الؿرحؾة الؿؽقة -مرحؾة كزول الؼرآن يف مؽة -إلك ثالث مراحؾ دوكؿا
َ
الؿستشرق (كقلدكف) يف هذا التؼسقؿ.
طؾؿل طؾك ذلؽ ،وإكؿا تا َب َع
رب العالؿقـ
وآخر دطقاكا أن الحؿد هلل ّ
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
ادلصادر وادلراجع:
 -1اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن ،لؾسققصل ،تحؼقؼ :فقاز أحؿد زمرلل ،دار
الؽتاب العربل ،بقروت ،لبـان ،الطبعة إولك1424 ،هـ.
 -2آستشراق يف السقرة الـبقية :دراسة تاريخقة ٔراء :وات -بروكؾؿان-
فؾفاوزن ،لألستاذ /طبد اهلل محؿد إمقـ ،مطبقطات الؿعفد العالل لؾػؽر
اإلسالمل ،الطبعة إولك1417 ،هـ.
 -3اإلسرائقؾقات والؿقضقطات يف كتب التػسقر ،د /محؿد أبق شفبة،
مجؿع البحقث اإلسالمقة السـة الرابعة طشرة ،الؽتاب الرابع ،الؼاهرة،
1984م.
 -4اإلسالم شري ًؽا :دراسات طـ اإلسالم والؿسؾؿقـ ،فريتس شتقبات،
ترجؿة :طبد الغػار مؽاوي ،سؾسؾة طالؿ الؿعرفة ،العدد رقؿ ،302 :الؽقيت،
أبريؾ 2004م.
 -5اإلسالم يف إلػقة الثالثة :دياكة يف صعقد ،لؾدكتقر /مراد هقفؿان،
ترجؿة :طادل الؿعؾؿ ،مؽتبقة العبقؽان ،الرياض -السعقدية ،الطبعة إولك،
1424هـ.
 -6اإلسالم كبديؾ ،لؿراد هقفؿان ،مؽتبة العبقؽان ،الطبعة الرابعة،
1423هـ.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
 -7إضفار الحؼ ،لرحؿة اهلل الفـدي ،تحؼقؼ :طؿر الدسققل ،مؽتبة
القحدة العربقة ،الدار البقضاء ،الؿغرب1384 ،هـ.
 -8إضفار الحؼ ،لؿحؿد طبد الحؾقؿ طبد الػتاح ،دار الؽتاب العربل،
دمشؼ ،الطبعة إولك2005 ،م.
 -9إطؿال الؽامؾة لإلمام محؿد طبده ،تحؼقؼ وتؼديؿ :الدكتقر /محؿد
طؿارة ،دار الشروق ،الطبعة إولك1414 ،هـ.
 -10أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ ،لعبد اهلل بـ طؿر البقضاوي ،تحؼقؼ:
طبد الؼادر حسقكة ،دار الػؽر ،بقروت ،لبـان ،الطبعة إولك1416 ،هـ.
 -11البداية والـفايةٓ ،بـ كثقر ،دار الػؽر ،بقروت ،لبـان1402 ،هـ.
 -12الربهان يف طؾقم الؼرآن ،لؾزركشل ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت،
لبـان1408 ،هـ.
 -13تاريخ إمؿ والؿؾقك لؿحؿد بـ جرير الطربي ،دار الػؽر ،بقروت،
لبـان1415 ،هـ.
 -14تاريخ الػؽر الؿسقحلِ ،
الؼ ّس حـا جرجس الخضقري ،دار الثؼافة،
مصر ،د.ت.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
التعصب والتسامح بقـ الؿسقحقة واإلسالم ،لؿحؿد الغزالل،
-15
ّ
مؽتبة هنضة مصر ،الطبعة (2004 ،)24م.
 -16تػسقر الؼرآن العظقؿٓ ،بـ كثقر ،دار الؿعرفة ،بقروت1401 ،هـ.
 -17التؽرار :أسرار وجقده وبالغتف يف الؼرآن ،لألستاذ حامد حػـل داود،
مطبعة حؾقؿ ،الؼاهرة ،الطبعة إولك1954 ،م.
 -18جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن ،لؾطربي ،دار الؿعرفة ،بقروت،
لبـان ،الطبعة الرابعة1400 ،هـ.
 -19الجامع ٕحؽام الؼرآن لؾؼرصبل ،دار الريان لؾرتاث ،مصر ،الطبعة
الرابعة1407 ،هـ.
 -20حؼائؼ اإلسالم يف مقاجفة شبفات الؿش ّؽؽقـ ،الؿجؾس إطؾك
لؾشمون اإلسالمقة ،الطبعة الثاكقة ،الؼاهرة1425 ،هـ.
طؾل أحؿد الجرجاوي ،دار الػؽر،
 -21حؽؿة التشريع وفؾسػتف ،لؾشقخ ّ
مصر ،الطبعة إولك1418 ،هـ.
 -22دروس قرآكقة لؾؿسقحققـ :مدخؾ إلك كتاب الؿسؾؿقـ الؿؼدس،
باول شػارتزيـاو ،ترجؿة :د /السقد محؿد الشاهد ،دار قباء ،مصر ،صبعة
2001م.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
 -23دقائؼ التػسقرٓ ،بـ تقؿقة ،تحؼقؼ :د /محؿد الجؾقـد ،ممسسة طؾقم
الؼرآن ،دمشؼ ،الطبعة الثاكقة1404 ،هـ.
 -24روح الؿعاين لأللقسل ،دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت ،لبـان،
الطبعة الرابعة1405 ،هـ.
 -25ســ الـسائلٕ ،حؿد بـ شعقب الـسائل ،دار الؽتاب العربل،
بقروت ،د.ت.
 -26السقرة الـبقيةٓ ،بـ هشام ،تحؼقؼ :د /أحؿد حجازي السؼا ،دار
الرتاث العربل ،د.ت.
 -27سقرة الـبل محؿد ،كاريـ أرمسرتوكج ،ترجؿة :د /فاصؿة كصر،
د /محؿد طـاين ،كتاب مجؾة سطقر ،الطبعة الثاكقة1998 ،م.
 -28شبفات مسقحقة معاصرة حقل اإلسالم ،لحسـل يقسػ إصقر،
مؽتبة الـافذة ،مصر ،الطبعة إولك2005 ،م.
 -29صحقح البخاري ،لإلمام محؿد بـ إسؿاطقؾ البخاري ،دار الؽتب
العؾؿقة ،بقروت ،د.ت.
 -30الظاهرة الؼرآكقة ،مالؽ بـ كبل ،مؽتبة طؿار ،الؼاهرة1970 ،م.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
 -31العبقدية ،أحؿد طبد الحؾقؿ بـ تقؿقة ،مطبعة الؿدين ،الؼاهرة ،الطبعة
الثاكقة1398 ،هـ.
 -32الغارة طؾك الؼرآن ،لؾدكتقر /طبد الراضل محؿد طبد الؿحسـ ،دار
قباء لؾـشر ،الؼاهرة ،الطبعة إولك1421 ،هـ= 2000م.
 -33الغرب واإلسالم ،لرجب البـا ،الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب ،مصر،
الطبعة إولك2002 ،م.
 -34فتح الباري بشرح صحقح البخاريٓ ،بـ حجر العسؼالين ،صبعة دار
الريان لؾرتاث ،مصر1407 ،هـ.
 -35فتح الؼدير الجامع بقـ فـّل الرواية والدراية يف التػسقر ،لؾشقكاين،
دار القفاء ،مصر ،الطبعة إولك1415 ،هـ.
 -36فصؾ الخطاب يف سقرة أمقر الؿممـقـ طؿر بـ الخطاب ،لؾدكتقر/
طؾل الصالبل ،دار التقزيع والـشر اإلسالمقة ،الطبعة إولك1423 ،هـ.
ّ
 -37الػصؾ يف الؿؾؾ وإهقاء والـّ َحؾٓ ،بـ حزم ،مؽتبة السالم
العالؿقة ،الطبعة إولك1348 ،هـ.
 -38يف ضالل الؼرآن ،دار الشروق ،مصر ،الطبعة الثاكقة طشر1406 ،هـ.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
الـبقات والسؿعقات (تلصقؾ ودحض شبفات) ،لؾدكتقر /رضا
 -39يف ّ
الدققؼل ،مؽتبة صالح ،مصر ،الطبعة إولك1425 ،هـ.
 -40الؼرآن والتقراة واإلكجقؾ يف ضقء العؾؿ الحديث ،لؿقريس بقكاي،
دار الػتح لإلطالم العربل ،مصر1417 ،هـ= 1997م.
 -41الؼرآن وطؾؿ الـػس ،لؾدكتقر /محؿد طثؿان كجايت ،دار الشروق،
الطبعة الرابعة1409 ،هـ.
 -42مباحث يف طؾقم الؼرآن ،لؿـاع الؼطان ،مؽتبة وهبة ،الؼاهرة -الطبعة
الخامسة1401 ،هـ.
 -43محاضرات يف الـصراكقة ،الشقخ محؿد أبق زهرة ،دار الػؽر العربل،
الطبعة الخامسة1397 ،هـ.
 -44الؿحاور الخؿسة يف الؼرآن الؽريؿ ،لؾشقخ محؿد الغزالل ،دار
القفاء ،مصر ،الطبعة الثاكقة1410 ،هـ.
 -45الؿسـد ،لإلمام أحؿد بـ حـبؾ ،صبعة إحقاء الؽتب العربقة ،بقروت،
د.ت.
 -46معالؿ التـزيؾ ،لؾبغقي ،تحؼقؼ :خالد العؽ ،دار الؿعرفة ،بقروت،
1415هـ.
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
 -47الؿؼدّ مةٓ ،بـ خؾدون ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،لبـان ،الطبعة
إولك1421 ،هـ.
 -48مـاهؾ العرفان يف طؾقم الؼرآن ،لؾشقخ محؿد الزرقاين ،تحؼقؼ:
طؾل ،دار الحديث ،الؼاهرة ،صبعة سـة 1422هـ.
أحؿد ّ
 -49الـبل العظقؿ ،لؾدكتقر /محؿد طبد اهلل دراز ،دار صقبة لؾـشر
والتقزيع ،الرياض1417 ،هـ= 1997م.
الـبقة وإكبقاء يف القفقدية والؿسقحقة واإلسالمٕ ،حؿد
-50
ّ
طبد القهاب ،مؽتبة وهبة ،الطبعة إولك1400 ،هـ.
 -51كظرة يف كتب العفد الجديد وطؼائد الـصراكقة ،لؾدكتقر /محؿد
تقفقؼ صدقل ،مؽتبة الـافذة ،الطبعة إولك2006 ،م.
 -52القحل الؿحؿدي ،لؿحؿد رشقد رضا ،الؿجؾس إطؾك لؾشمون
اإلسالمقة ،مصر1424 ،هـ.
 -53يؼرأ القفقد والـصارى الؼرآن وهؿ ٓ يعؾؿقن ،لػماد حسقـ كصار،
مجفقل مؽان الطبع ،وأ ّما سـة الطبع ففل 1994م ،ورقؿ اإليداع بدار الؽتب
هق .94 /9540
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كتاب (دروس قرآنية للمسيحيني؛ مدخل إىل كتاب املسلمني املقدس) – رؤية نقدية
ةحوث
الموسوعات:
 -54مقسقطة أطالم الػؽر اإلسالمل ،مجؿع البحقث اإلسالمقة،
الؼاهرة ،الطبعة إولك1425 ،هـ.
 -55الؿقسقطة الؿقسرة يف إديان والؿذاهب وإحزاب الؿعاصرة،
لؾدكتقر /ماكع حؿاد الجفـل ،دار الـدوة العالؿقة لؾطباطة والـشر ،الرياض،
السعقدية ،الطبعة الثالثة1418 ،هـ.
 -56الؿقسقطة القفقدية والصفققكقة ،لؾدكتقر /طبد القهاب الؿسقري،
بقت العرب لؾتقثقؼ العصري والـظؿ ،د.ت.
المجالت:
 مجؾة التسامح ،ممسسة طؿان لؾصحافة ،السـة الثاكقة ،خريػ1425هـ= 2004م.
 مجؾة الشريعة والدراسات اإلسالمقة ،جامعة الؽقيت ،السـة الثامـة،العدد الثامـ طشر1412 ،هـ.
 مجؾة الشريعة والدراسات اإلسالمقة ،جامعة الؽقيت ،السـة الرابعةطشرة ،العدد الثامـ والثالثقن ،ربقع أخر1420 ،هـ.
│
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